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Assemblea General de Socis 

Com cada final de curs, el 14 de juny, va tenir lloc l’Assemblea General de la Societat 

Catalana de Pedagogia. D’acord amb l’ordre del dia previst:  

— S’inicià la sessió amb la lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.  

— A continuació va tenir lloc la intervenció del president, el senyor Martí Teixidó, 

amb el tema: «Socialització dels infants i joves entre la família i els mitjans de 

comunicació. Educació i pedagogia». Va ser una intervenció breu, que responia a 

la voluntat d’introduir la temàtica que es tractarà més exhaustivament en la 

jornada d’inici del curs 2017-2018 i que encara serà tractada amb més profunditat 

en el Seminari d’Hivern, que comptarà amb la participació d’experts en 

comunicació i en psicologia social, professors de darrers cursos d’educació 

primària i de secundària i pedagogs. 

 Seguidament, la secretària de la Societat presentà la memòria d’activitats del curs 

2016-2017 tenint en compte els tres àmbits d’actuació de la Societat: activitats 

científiques, activitats acadèmiques i publicacions.  

Pel que fa a les activitats científiques, destacà el desenvolupament de la recerca: 

Termòmetre Lingüístic – Marc d’Ensenyament de Llengües Vives, recerca que 

explica més detalladament la senyora Carme Rider en aquesta mateixa publicació. 

També el senyor Joan Mallart, com a responsable del Diccionari enciclopèdic de 

pedagogia, va fer una breu referència a la feina desenvolupada fins al moment.  

Quant a les activitats acadèmiques, destacà la participació en el debat «Ara és 

demà», promogut pel Consell Escolar de Catalunya, participació i aportacions 

extensament informades en el número 12 de la Revista Catalana de Pedagogia 

(per Carme Amorós), i la conversa pedagògica amb el títol «La innovació 

pedagògica a debat», que va tenir lloc a Tarragona (Universitat Rovira i Virgili) el 

16 de novembre de 2016 (per Elena Venini).  

Pel que fa a les publicacions, el senyor Joan Rué, director de la Revista Catalana de 

Pedagogia, presentà els temes monogràfics dels dos volums corresponents a l’any 

2017 i les novetats amb relació a la revista. 
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 Seguidament, la senyora Empar Garcia presentà l’informe econòmic de tresoreria. 

És interessant de destacar que els ingressos de l’any 2016 van ser 20.553,47 € i les 

despeses 18.734,06 €. Les previsions d’ingressos i de despeses per a l’any 2017 

ascendeixen a 26.390 €.  

 Finalment, s’obrí un espai per a les preguntes i aportacions de les sòcies i socis. 
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