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Llarg i sinuós ha estat el camí que ens ha conduït fins al punt de poder encetar aquestes radies. Es
troba en una perspectiva ja força remota la data en la qual es constituí el Comitè de Publicacions de
la Societat Catalana de Pedagogia. Des d'un bon començament, els membres locals i territorials que
configuren el Comitè, emprengueren la tasca illusionada de dotar a la nostra entitat d'un Butlletí que,
d'una forma regular, anés possibilitant-nos un tipus de comunicació de caire professional i científic. Els
temes d'estudi i de reflexió que en aquell moment acabaven d'ésser debatuts en el I Curs intensiu sobre
Noves Tecnologies i Educació, representaven unes aportacions molt qualificades tant pel que fa a la vàlua
dels diferents conferenciants com per l'oportunitat de llurs arguments en les coordenades d'aquell moment.
Fou aquest fons temàtic, doncs, el que el Comitè de Publicacions va anar adequant, per tal de convertir-
lo en l'apartat que, en l'esquema estructural del Butlletí, seria denominat Estudis. Haig de lamentar, en
aquest punt, que els esforços i les tasques dels meus companys no haguessin pogut arribar a mans dels
socis amb igual prestesa.

En aquest moment, vençudes les dificultats, i després d'un llarg trajecte ple de facècies, em plau
de poder-vos oferir el primer número del Butlletí.

El contingut de cada exemplar s'estructurarà en cinc apartats. La primera part, Estudis, tindrà com
a finalitat la presentació de temes teòrics i científics d'experts i especialistes del món de l'educació. El
segon apartat, Testimonis i experiències, contempla com a objectiu el fet de donar a conèixer o de
rememorar actuacions personals o institucionals que hagin marcat pautes pedagògiques a Catalunya. En
tercer lloc, les Notes de recerca aportaran, d'una forma divulgativa, línies de treball i d'investigació que
estiguin en període de plantejament, d'aplicació o d'experimentació en institucions especialitzades, amb
la finalitat de compartir-ne els resultats i conclusions. El següent apartat, Informació de la Societat, tindrà
per objecte de mantenir els socis al corrent de diferents tipus d'esdeveniments: activitats acadèmiques
i culturals de la nostra filial, atorgament d'ajuts per a estudis i investigacions pedagògiques catalanes,
possibilitats de publicació de treballs, monografies i recerques, i convocatòries de cursos i seminaris. Altres
informacions puntuals que siguin d'interès per als membres de la Societat seran relacionats, també, en
aquest capítol. Com a darrer apartat, hi seran incloses Recensions bibliogràfiques d'actualitat, per tal de
presentar, a través d'una breu síntesi, obres que puguin ésser d'utilitat per a professionals i persones
interessades en l'àmbit educatiu.

Com a complement del Butlletí ha estat previst que periòdicament siguin ofertes també, publicacions
monogràfiques que, derivades dels treballs de recerca elaborats amb els ajuts econòmics de la Societat
o fruit d'altres propostes aportades pels mateixos socis, tinguin valor pedagògic i científic. Avancem ja
que tot seguit apareixeran les primeres publicacions monogràfiques, que recullen les recerques efectuades
mitjançant els ajuts atorgats els anys 1985 i 1986.
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La línia de treball empresa pel Comitè de publicacions de la Societat Catalana de Pedagogia desitja
assolir uns nivells de qualitat científica que puguin ésser inscrits correctament en el si de l'Institut d'Estudis
Catalans. Aquest és l'objectiu que ens hem marcat i que pretenem d'aconseguir, tot comptant amb la
collaboració dels membres de la nostra entitat.

Otília Defis i Peix
Directora del Comitè de Publicacions
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