
 

 

   

 

 

XXIV JORNADES D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ 

“L’impacte de les reformes educatives durant l’etapa democràtica 

(1975-2006)” 

Castelló, 25 al 27 de novembre de 2020 
 

Segona circular 

 

 

 

Presentació 

 

La Fundació Càtedra Enric Soler i Godes, el Departament de Pedagogia i Didàctica de les 

Ciències Socials, la Llengua i la Literatura (ârea de Teoria i Història de l’Educació) de la 

Universitat Jaume I de Castelló i la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua 

Catalana (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) han convocat conjuntament les XXIV 

Jornades d’Història de l’Educació, que es desenvoluparan a Castelló els dies 25, 26 i 27 

de novembre de 2020.  

 

 

 

Tema general 

 

L’impacte de les reformes educatives durant l’etapa democràtica (1975-2006) 

 

El període d’estudi queda emmarcat pel darrer quart del segle XX i delimitat per l’inici de la 

transició democràtica de 1975 a l’Estat espanyol i els inicis del segle actual amb la 

promulgació de la Ley Orgánica de Educación de 2006. 

 

Àmbits temàtics 

 

Els continguts de les comunicacions es podran associar a un dels cinc àmbits següents: 

 

1. Reformes educatives i renovació pedagògica de l’educació infantil, primària i 

secundària obligatòria. 



2. Polítiques educatives i experiències pràctiques en l’àmbit de la formació professional 

i l’educació superior i universitària. 

3. L’educació de persones adultes durant el període democràtic: de l’alfabetització a 

l’educació al llarg de la vida. 

 

A més d’aquests tres àmbits relacionats amb el tema general de les Jornades, es podran 

presentar comunicacions vinculades a: 

 

4. Memòria i històries de vida de mestres anònims i renovadors del segle XX. 

5. Recerca i docència en Història de l’Educació (historiografia, recerca en història de 

l’educació, didàctica i innovació docent en història de l’educació a l’àmbit 

universitari). 

 

 

Proposta de comunicacions  

 

La proposta de comunicació s’haurà de fer arribar abans del 21 de febrer del 2019 a través 

del correu electrònic amb un fitxer adjunt a l’adreça: 

xxivjornadeshistoriaeducacio@gmail.com    

 

En la proposta de comunicació caldrà especificar el nom de l’autor o l’autora; l’adreça 

laboral i personal (si és el cas); el correu electrònic; el títol de la proposta de la comunicació; 

l’àmbit temàtic o secció en el qual s’adscriu; i un resum d’un màxim de 150 paraules.  

 

El resum hauria de contenir el principal objectiu del treball, la metodologia utilitzada i els 

resultats obtinguts. Posteriorment, es comunicarà l’acceptació, o no, de la comunicació, 

ateses les valoracions de la Comissió Organitzadora i el Comitè Científic de les Jornades.  

 

Tots els signants d’una comunicació hauran d’estar inscrits a les Jornades i, amb 

independència que l’autoria sigui individual o compartida, només s’admetrà com a màxim la 

presentació de dues comunicacions per participant. 

 

 

Presentació de les comunicacions acceptades 

 

A través del web de les XXIV Jornades d’Història de l’Educació que estarà disponible a 

partir del mes de gener de 2020 es publicaran les normes de presentació de les 

comunicacions (aspectes formals, tipografia, estructura, citacions, etc.). L’extensió de les 

comunicacions no podrà superar els 25.000 caràcters (espais inclosos). 

 

 

Calendari de presentació de comunicacions i inscripcions 

 

● Divendres, 21 de febrer de 2020: Termini per a l’enviament del resum de  la 

comunicació 

● Divendres, 5 de març de 2020: Resposta sobre l’acceptació de la proposta de 

comunicació 

mailto:xxivjornadeshistoriaeducacio@gmail.com


● Divendres, 3 d’abril de 2020: Termini de lliurament dels textos complets de les 

comunicacions 

● Divendres, 24 d’abril de 2020: Resposta sobre la revisió de les comunicacions 

● Dijous, 30 d’abril de 2020: Termini de lliurament dels textos revisats 

● Divendres, 8 de maig de 2020: Fi del termini de pagament de la inscripció a preus 

reduïts 

● Del 25 al 27 de novembre de 2020: Celebració de les XXIV Jornades d’Història de 

l’Educació a la Universitat Jaume I de Castelló (edificis i espais concrets a concretar) 

 

 

Programa provisional de les XXIV Jornades d’Història de l’Educació 

 

❖ Dimecres, 25 de novembre de 2020 

15:30. Recepció i lliurament de la documentació i material 

16:30. Inauguració de les XXIV Jornades d’Història de l’Educació  

17:00. Conferència inaugural 

18:15. Assemblea de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana 

20:00. Visita al Museu pedagògic de Castelló 

21:00. Recepció i refrigeri per als participants 

 

❖  Dijous, 26 de novembre de 2020 

9:00.  Comunicacions - Àmbit 1 

10:30. Pausa-cafè 

11:00. Comunicacions - Àmbit 2 

12:30. Sessió: “El cinema independent i la renovació pedagògica al País Valencià”. 

Projecció i comentari de curtmetratges. 

13:30. Dinar 

15:00. Comunicacions - Àmbit 3 

16:30. Visita guiada a la ciutat de Castelló 

  



❖  Divendres, 27 de novembre de 2020 

9:00. Comunicacions - Àmbit 4 

10:30. Pausa-cafè 

11:00. Comunicacions - Àmbit 5 

12:30. Taula rodona: “L’impacte de les reformes educatives al País Valencià, Illes Balears i 

Catalunya” 

13:30. Dinar 

15:00. Conferència i acte de cloenda de les XXIV JORNADES 

20:00. Lliurament dels Premis Càtedra Soler i Godes 

21:00. Sopar  

 

 

Informacions sobre l’organització de les XXIV Jornades d’Història de l’Educació 

 

A partir del mes de gener de 2019, les informacions i actualitzacions sobre l’organització i 

desenvolupament de les Jornades, així com les quotes d’inscripció i el programa complet i la 

composició del comitè científic, estaran disponibles i es publicaran al web:  

 

https://ujihistoriaedu.wixsite.com/jornadesedu 

 

 

 

Comitè organitzador 

 

Mª del Carmen Agulló (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana) 

Natxo Badenes (Fundació Càtedra Soler i Godes) 

Wilson Ferrús (Societat d’Història de l’Educació dels Països de llengua Catalana) 

Jesús Gil (Universitat Jaume I) 

Manel Martí (Universitat Jaume I) 

Joan Soler (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana) 

Emma Dunia Vidal  (Universitat Jaume I) 

 

 

 

Castelló, desembre de 2019 

https://ujihistoriaedu.wixsite.com/jornadesedu

