
AGULLÓ DÍAZ, Maria del Carmen. Professora titular del Departament d’Edu-
cació Comparada i Història de l’Educació de la Universitat de València. Els
seus àmbits de recerca són la història de l’educació de les dones, la història
de l’educació al País Valencià i la utilització de noves fonts en la histo-
riografia educativa. Entre les obres que ha publicat, cal destacar Una escuela
rural republicana (2004); Los temas educativos en las Memorias del
Magisterio Valenciano (1908-1909) (2002); Maestros valencianos bajo el
franquismo: la depuración del magisterio, 1939-1944 (1999), publicats con-
juntament amb Juan Manuel Fernández Soria, i Escola i República: la Vall
d’Albaida, 1931-1939 (1994). Adreça electrònica: m.carmen.agullo@uv.es

COLOM CAÑELLAS, Antonio Juan. Catedràtic de Teoria i Història de l’Educació
del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat
de les Illes Balears. És autor dels llibres Educación, República y Nueva
Ciudadanía (2007), escrit en col·laboració amb Juan C. Rincón Verdera;
Teorías e instituciones contemporáneas de la educación (2002) i Teoría de la
educación (2001). Ha publicat també nombrosos articles a revistes especia-
litzades i capítols de llibres, entre els quals destaquen «La pedagogia al segle
XX: entre la modernitat i la postmodernitat» (2002); «Vanguardias educati-
vas en la España del siglo XX» (1998) i «Las teorías de la postmodernidad y
la educación» (2002). Adreça electrònica: antoni.colom@uib.es.

FRIJHOFF, Willem. És professor d’història a la Vrije Universiteit d’Amsterdam.
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185Educació i Història: Revista d ’Història de l’Educació, núm. 11 (gener-juny, 2008), p. 185-187 

Informació sobre els autors dels articles
Information about the authors of the articles

Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació 
Núm. 11 (gener-juny, 2008), p. 185-187
Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana
ISSN: 1134-0258

0-Revista Educació FINAL DOI (DEFINI)  2/7/08  17:02  Página 185



sitats i de l’educació en general, així com en història de les mentalitats. És
director del projecte «Com assolir una identitat col·lectiva holandesa». Ha
publicat nombrosos llibres i articles en les revistes especialitzades de més
difusió. Ha format part de diversos comitès d’edició de revistes especia-
litzades en història de l’educació i ha ocupat càrrecs directius en les socie-
tats internacionals de l’especialitat. Una part de la seva producció es pot
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gia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Les seves investigacions
s’han centrat en la història de l’educació a Catalunya i, després d’una esta-
da a l’Amazònia, també s’ha interessat per la història de l’educació als
pobles indígenes i per la història de l’educació de les dones. Algunes de les
seves obres són: Història de l’educació jueva a la Catalunya de l’edat mitjana
(1996); Un model antropològic i la seva transferència a l’educació actual: el
cas d’algunes nacions indígenes del Brasil (1999); Rosa Roig. Biografia d’una
pedagoga (1890-1969) (2001), en col·laboració amb Francesca Comas. Ha
col·laborat també amb diversos articles en múltiples revistes especialitzades.
Adreça electrònica: mimm@fcep.urv.es

MOLERO PINTADO, Antonio. Catedràtic de Teoria i Història de l’Educació de
la Universidad d’Alcalá de Henares. Entre les seves ublicacions destaquen
Bases para una historia de la educación infantil en España, la figura de
Eugenio Bartolomé y Mingo (1999); Antología socio-pedagógica John Dewey
(1994), juntament amb María del Mar del Pozo Andrés; La Institución
Libre de Enseñanza: un proyecto español de renovación pedagógica (1985); La
reforma educativa de la Segunda República Española: primer bienio (1977).
També ha publicat un gran nombre d’articles en revistes especialitzades,
alguns dels quals es relacionen amb l’educació a l’època de la Primera
República espanyola.

OTERO URTAZA, Eugenio Manuel. Catedràtic de l’Escola Universitària de la
Universidade de Santiago de Compostela. Ha escrit, entre d’altres, els lli-
bres Francisco Giner, a escola primaria e a universidade (2001); Manuel
Bartolomé Cossío: trayectoria vital de un educador (1994); Manuel Bartolomé
Cossío: pensamiento pedagógico y acción educativa, (1994); Pensamiento
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pedagógico y acción educativa de Manuel Bartolomé Cossío (1991) i Las
misiones pedagógicas: una experiencia de educación popular (1982). A més,
ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades i diverses col·la-
boracions en obres col·lectives. Recentment ha estat comissari de l’exposi-
ció «Las Misiones Pedagógicas 1931-1936» i ha supervisat l’edició del catà-
leg d’aquesta mostra. Adreça electrònica: oterurtz@lugo.usc.es

SERRA SALA, Rosa. Professora d’Història de l’Educació de la Universitat de
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(2002) i Canvi i continuïtat de l’ensenyament a Granollers 1857-1994
(1995). Adreça electrònica: rosa.serra@udg.edu
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