
   
 

1a Edició del Premi Jordi Monés i Pujol-Busquets 
 Treballs de Final de Grau en Història de l’Educació  

 
La Societat  d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, filial dde l’Institut d’Estudis 
Catalans  https://she.iec.cat, convoca la Primera edició del Premi Jordi Monés i Pujol-Busquets al 
millor Treball de Final de Grau (TFG) en Història de l’Educació.  
 

Qui era Jordi Monés i Pujol-Busquets?   
Jordi Monés i Pujol-Busquets (Badalona, 22 de setembre de 1928 — 27 de març de 2020).  Va ser 

pioner de la història de l'educació als Països Catalans i a Espanya, i fou un dels fundadors l'any 
1983 de la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana. A principis de març 
de 2020 va rebre la Creu de Sant Jordi, en reconeixement a la seva trajectòria. De formació 
autodidacta, va publicar més de 40 llibres —en solitari o amb altres especialistes— i va escriure 
nombrosos articles en revistes d'àmbit general o especialitzades com Educació i Història, 
Perspectiva escolar, L'Avenç, Presència, Cuadernos de Pedagogía, Guix, Crònica d’Ensenyament, 
Revista de Educación, entre altres. Més informació 
 

Objectius del Premi: 
El Premi té un doble objectiu. Per una banda, homenatjar la figura de l’historiador de l’educació 
Jordi Monés, traspassat recentment, i per l’altra, estimular la redacció de treballs de final de grau 
sobre temes d’Història de l’Educació. 
 

Bases de la Convocatòria: 
 

1. S’hi poden presentar Treballs de Final de Grau d’història de l’educació, en llengua catalana, 
realitzats durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022. 
 

2. Poden optar al Premi els treballs que hagin estat avaluats amb una nota mínima de notable 
(8). 

 

3. El període de presentació de treballs serà de l’1 al 31 de juliol de 2022. 
 

4. Els treballs s’hauran d’enviar en format .pdf a l’adreça electrònica she@iec.cat  
La denominació del document enviat ha de ser: Monés—cognom autor—Universitat. El 
document haurà d’incloure les dades completes de l’autor (nom, DNI, Universitat, adreça de 
correu postal i electrònica) i la Certificació de la Universitat de la presentació del TFG i de la 
qualificació rebuda. 

 

5. La dotació del premi és de 1.000 €. A criteri del jurat el Premi es pot declarar desert o atorgar-
se ex aequo. 

 

6. En cas que la persona premiada ho desitgi es podrà publicar un resum del seu treball a la 
revista Educació i Història, de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua 
Catalana.  

 

7. El jurat estarà format per professores i professors especialistes en el tema nominats per la 
Junta de Govern de la Societat. El nomenament del jurat es farà després de la recepció dels 
treballs, en funció del nombre de presentacions i de les Universitats de procedència 

 

8. El veredicte es farà públic durant el mes de novembre de 2022, en el marc de les XXV Jornades 
Internacionals d’Història de l’Educació de Barcelona. 
 

9. Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat. 
 

10. La participació en el Premi implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i de les 
obligacions que se’n deriven. 
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