
XXI JORNADES D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ 

“Imatges de l’escola, imatge de l’educació” 

Palma, 26 a 28 de novembre de 2014 

3a circular 

La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, filial de l’Institut d’Estudis 

Catalans, i el Grup d’Estudis d’Història de l’Educació, amb el suport del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques, la Facultat d’Educació i l’Institut de Ciències de l’Educació de la 
Universitat de les Illes Balears, convoquen conjuntament les XXI Jornades d’Història de 
l’Educació sota el tema Imatges de l’escola, imatge de l’educació que es desenvoluparan a Palma 
(Illes Balears) del 26 al 28 de novembre de 2014.  

Dates de celebració: 26, 27 i 28 de novembre de 2014 

Localització: Saló d’Actes de l’Edifici de Sa Riera, Universitat de les Illes Balears, Palma 
http://www.uib.es/lauib/localitzacio/Sa-Riera/Situacio/?languageId=100000   

Programa: 

Dimecres 26 de novembre 

17:00 h. Recepció i lliurament del material 

18:00 h. Inauguració de les XXI Jornades d’Història de l’Educació i presentació de l’exposició «Una 

imatge, una història» 

18:30 h. Conferència inaugural «Los discursos pedagógicos a través de la imagen: la idea de 

comunidad escolar» a càrrec de la Dra. Maria del Mar del Pozo Andrés, de la Universidad de Alcalá 
de Henares 

Dijous 27 de novembre 

09:30 h. Secció 1 de comunicacions «L’escola imaginada», relatora Dra. Sara González Gómez, Grup 

d’Estudis d’Història de l’Educació, Universitat de les Illes Balears 

11:00 h. Descans 

11:30 h. Secció 2 (1a part) de comunicacions «L’escola recordada», relatora Dra. Francisca Comas 
Rubí, Grup d’Estudis d’Història de l’Educació, Universitat de les Illes Balears 

13:00 h. Descans i dinar lliure 

16:00 h. Secció 2 (2 part) de comunicacions «L’escola recordada», relator Dr. Bernat Sureda Garcia, 
Grup d’Estudis d’Història de l’Educació, Universitat de les Illes Balears 

17:30 h. Descans 

18:00 h. Secció 3 de comunicacions «L’escola pensada», relator Dr. Bernat Sureda Garcia, Grup 
d’Estudis d’Història de l’Educació, Universitat de les Illes Balears 

20:30 h. Sopar a cura de l’organització (s’han d’haver inscrit i formalitzat a la matrícula prèviament) 



Divendres 28 de novembre 

10:00 h. Secció 4 de comunicacions «Història de l’Educació», relator Dr. Xavier Motilla Salas, Grup 
d’Estudis d’Història de l’Educació, Universitat de les Illes Balears 

11:30 h. Descans 

12:00 h. Conferència de clausura «Imatges de la memòria. La invenció de la vida», a càrrec del Dr. 
Gabriel Janer Manila de la Universitat de les Illes Balears 

13:30 h. Clausura de les XXI Jornades d’Història de l’Educació 

14:00 h. Descans i dinar lliure 

16:30 h. Assemblea general de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana 

16:30 h. Visita a l’exposició “Una imatge, una història” (per als no socis de la Societat d’Història de 
l’Educació dels Països de Llengua Catalana) 

18:00 h. Activitat cultural: itinerari lul·lià per la ciutat de Palma, a cura del Dr. Pere Fullana 
Puigserver, Grup d’Estudis d’Història de l’Educació, Universitat de les Illes Balears 

Inscripcions i preus:  

* Per a socis de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana: 80 euros 
matrícula ordinària (inclou llibre d’actes), 110 euros matrícula completa (inclou llibre d’actes i 
sopar de germanor). Data límit per a fer efectiva la matrícula: 21 de juliol de 2014.  

* Per a no socis de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana: 100 euros 
matrícula ordinària (inclou llibre d’actes), 130 euros matrícula completa (inclou llibre d’actes i 
sopar de germanor). Data límit per a fer efectiva la matrícula: 21 de juliol de 2014. 

* Per a estudiants universitaris de grau i llicenciatura: 20 euros (només inclou assistència a les 

jornades). Data límit per a fer efectiva la matrícula: 30 de setembre de 2014. 

Els ingressos s’hauran de fer al c/c 0487-2151-13-2000001102 i en el concepte s’haurà 

d’especificar “XXI Jornades d’Història de l’Educació” i el tipus de matrícula: ordinària/completa 
(especificant si és soci SHEPPLLC o no soci, o estudiant universitari). S’ha d’enviar còpia del rebut 
de transferència així com la butlleta adjunta amb tota la informació sol·licitada abans esmentada a 

l’adreça de correu electrònica següent: jornades.she.gedhe@gmail.com  

Allotjaments propers: 

Hotel Palladium http://www.hotelpalladium.com/  

Hotel Jaume III http://www.hmjaimeiii.com/  

Hotel Saratoga http://www.hotelsaratoga.es/?l=ca  

Hotel Tryp Palma http://www.melia.com/es/hoteles/espana/mallorca/tryp-palma-
hotel/index.html  

Hotel Almudaina http://www.hotelalmudaina.com/default.asp?lang=ca  

Hotel Born http://www.hotelborn.com/  

 



XXI JORNADES D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ 
«Imatges de l'escola, imatge de l'educació» 

Palma, 26 a 28 de novembre de 2014 

* Indicar CIF només en cas de sol·licitar factures 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

Nom       

Llinatges       

DNI       

Correu electrònic       

Institució de procedència*                                                                        CIF       

Adreça professional 

Direcció       
 
Localitat i província       
Codi postal       

Presenta comunicació 

 SI        NO 

Títol de la comunicació i secció       

Soci de la Societat d’Història de 
l’Educació dels Països de 
Llengua Catalana 

 SI        NO                          

Tipus de matrícula 

Socis                Matrícula ordinària (80€)  

                           Matrícula completa  (110€)   

No socis          Matrícula ordinària (100€) 

                           Matrícula completa  (130€)     

Estudiants     Matrícula ordinària (20€) 

 Declaro que he ingressat al compte 0487-2151-13-2000001102 la quantitat 
corresponent a la matrícula de les «XXI Jornades d'Història de l'Educació» i que he remès, 
juntament amb el formulari d'inscripció, còpia de la transferència a l'adreça de correu 
electrònic: jornades.she.gedhe@gmail.com 



XXI JORNADES D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ 

“Imatges de l’escola, imatge de l’educació” 

Palma, 26 a 28 de novembre de 2014 

Distribució de comunicacions per seccions 

 

Secció 1. L’escola imaginada (dijous 27 de novembre de 09:30 a 11:00 h.)  

- DURÁN MANSO, Valeriano: El aula rompe con la censura en Hollywood: el caso de 'La 

calumnia' 
- JAUME CAMPANER, Miquel: La imatge de l'escola en les cançons infantils expressada en 

nou metàfores 

- PRUNERI, Fabio: “Che cosa hai fatto a scuola?” La rappresentazione del tempo a scuola nel 
cinema italiano 

Secció 2. L’escola recordada (dijous 27 de novembre de 11.30 a 13:00 h. i de 16:00 a 17:30 h.) 

- ALBERTÍ GENOVART, Benet Andreu: Educar en llibertat. L'escola Blat a Eivissa (1970-
1977) 

- ALZINA SEGUÍ, Pere Jaume: Mi historia: diaris escolars durant la guerra civil a l'illa de 
Menorca 

- BARCELÓ, Gabriel; RABAZAS, Teresa: L’escola a Balears durant el franquisme, una 

aproximació a través de les memòries de pràctiques del Fons “Romero Marín” 
- BROULLÓN LOZANO, Manuel Antonio: Memorias filmadas: vigencia de una escuela 

cinematográfica en Víctor Erice 
- CANDEIAS MARTINS, Ernesto: As narrações dos professores na memória educativa 

portuguesa durante o Estado Novo e depois de 1974 (Histórias de vida de professores 
aposentados) 

- CID FERNÁNDEZ, Xosé Manuel; DIÉGUEZ SANS, Núria: Els quaderns escolars de la mestre 

Rosa Pons i Fabregas, Testimoni de una nova pedagogia en escoles gallegues i catalanes 
- FATSINI I MATHEU, Esther: Recordar l’escola, transformar l’escola? 

- FULLANA PUIGSERVER, Pere; GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara; COMAS RUBÍ, Francisca: La 
fotografia en els llibres conmemoratius dels centres escolars (1939-1975) 

- GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara; COMAS RUBÍ, Francesca; FULLANA PUIGSERVER, Pere: La 
«construcció» del record escolar a través de la fotografia: «deconstrucció» de dos anuaris 
col·legials 

- GURRERA LLUCH, Montserrat: Imatge de l’educació als col·legis de l’elit a Catalunya a 
mitjan segle XIX. El cas del Colegio Valldemia 

- LLINÀS FERRÀ, Bartomeu; SUREDA GARCIA, Bernat: L’escola de vacances: la memòria 
gràfica de les colonies escolars de la transició a Balears 

- MANASSERO-MAS, Maria-Antonia; VÁZQUEZ-ALONSO, Ángel: El papel de los instrumentos 
antiguos de laboratorio en la historia de la educación científica: el caso de la electricidad en 
el Instituto Balear 

- MATAS PASTOR, Joan Josep: L'Escola Universitària de formació del professorat de l'EGB 
Alberta Giménez a través dels llibres d'actes i les fonts orals (1973-1994) 

- MAURI MEDRANO, Marta: El Flecha. La politización de la infancia durante el franquismo 
- MIRÓ MONTOLIU, M. Isabel: La imatge de l'escola del CENU segons la premsa de l’època 



- MOTILLA SALAS, Xavier, GELABERT GUAL, Llorenç: La fotografia escolar i educativa als 

inicis de la premsa il·lustrada a la Mallorca d’entre els segles XIX i XX 
- MOTILLA SALAS, Xavier; GELABERT GUAL, Llorenç: Fotoperiodisme, revistes il·lustrades i 

educació a Mallorca (1917-1936) 
- PADRÓS TUNEU, Maria Núria; COLLELLDEMONT PUJADAS, Eulàlia; PRAT VIÑOLAS, Pilar: 

Mostrar o vendre idees pedagògiques: l’anàlisi de films propagandístics d’inicis de segle XX 
- SUREDA GARCIA, Bernat; BARCELÓ BAUZÀ, Gabriel: L'escola divulgada pel franquisme: el 

fons fotogràfic de l'Agència EFE 
- TORNAFOCH YUSTE, Xavier: Escoles i educació en l'obra de Ryszard Kapuchinski (1932-

2007) 

Secció 3. L‘escola pensada (dijous 27 de novembre de 18:00 h. a 19:30 h.) 

- COSTA RICO, Antón; BOLAÑO AMIGO, María Eugenia: Castelao: nenos, sociedade e 
educación. Denuncia e patria soñada na Galicia dos anos vinte  

- DOMINGO PEÑAFIEL, Laura: Aproximació a l'anàlisi conceptual de l'Escola Rural 
- ESTEVE, Josep-Joaquim; GELABERT, Llorenç: L’ideal d’ensenyament musical a Mallorca 

(1874-1923): una qüestió social més que legal 
- RUIZ JAUME, Maria de les Neus: José María Eyaralar Almanzán: l'entusiasta amor per 

l'educació 
- SAMBOLA ALCOBÉ, Rosa: L'Escola Nova a Europa: un moviment complex i heterogeni 
- VILANOU TORRANO, Conrad; CARREÑO AGUILAR, Antonieta; ESTERUELAS TEIXIDÓ, 

Albert: Entre Berlín i Londres: imatges metropolitanes en l’ideal educatiu de Joan Crexells 

Secció 4. Història de l’Educació (divendres 28 de novembre de 10:00 a 11:30 h.)  

- BARCELÓ BAUZÀ, Gabriel; SUREDA GARCIA, Bernat: Les xarxa com a eina per a la recerca 

de fonts fotogràfiques per a una història de l’educació 
- COMAS RUBÍ, Francisca; FULLANA PUIGSERVER, Pere; GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara: El retrat 

escolar, aproximació a un subgènere iconogràfic 
- FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel; AGULLÓ DÍAZ, Mª del Carmen: Repressió de Normalistes 

i renovació / involució pedagògica 
- GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara; FULLANA PUIGSERVER, Pere; COMAS RUBÍ, Francesca: Premsa 

escolar i fotografia: inventari i consideracions inicials acotades a la Mallorca del 

franquisme 
- GRANA GIL, Isabel Maria: El Archivo histórico de la Universidad de Sevilla: testigo de la 

depuración franquista del profesorado normalista 
- LAUDO CASTILLO, Xavier; GARCIA FARRERO, Jordi; ESTERUELAS TEIXIDÒ, Albert: 

Caminar la història: la pedagogia de la reiteració 
- LONGÁS LACASA, María Ángeles: Las fuentes documentales para el estudio de los espacios 

docentes de la Universidad de Mallorca en el siglo XVIII 
- MARTÍN LÓPEZ, Alicia: La imagen de la educación contemporánea a través del teatro en el 

ámbito universitario: aproximación y propuesta didáctica 
- PAYA RICO, Andrés; ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, Pablo: Ús professional i possibilitats docents 

de les xarxes socials a la història de l’educació. Histoedu: un espai de col·laboració 
científica  

- PESCADOR VENTOSA, Miguel: Visual thinking i Pensament visual a l’aula 

 

 

 

 



Comissió organitzadora 

Sr. Gabriel Barceló (Grup d’Estudis d’Història de la Educació)   

Dr. Antoni J. Colom (Universitat de les Illes Balears) 

Dra. Francisca Comas (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana) 

Dr. Pere Fullana (Universitat de les Illes Balears) 

Dr. Llorenç Gelabert (Grup d’Estudis d’Història de la Educació) 

Dra. Sara González (Grup d’Estudis d’Història de la Educació) 

Dr. Xavier Motilla (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana) 

Dr. Bernat Sureda (Universitat de les Illes Balears) 

 

Comitè científic 

Dra. M. Carmen Agulló (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana – 

Universitat de València) 

Dr. Antoni J. Colom (Universitat de les Illes Balears- Institut d’Estudis Catalans) 

Dr. Josep González-Agàpito (Institut d’Estudis Catalans) 

Dr. Gabriel Janer (Universitat de les Illes Balears) 

Dr. Alejandro Mayordomo (Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo – 
Universitat de València) 

Dr. Salomó Marquès (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana) 

Dr. Gabriela Ossenbach (Sociedad Española de Historia de la Educación – Universidad Nacional de 
Educación a Distancia) 

 

Organitzen 

Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana – Institut d’Estudis Catalans 
(SHEPPLLC-IEC) 

Grup d’Estudis d’Història de l’Educació - Universitat de les Illes Balears (GEDHE-UIB) 

 

Col·laboren 

Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques (UIB) 

Facultat d’Educació (UIB) 

Institut de Ciències de l’Educació (UIB) 

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears 

Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea 

 

Per a més informació vegeu l’URL: http://gedhe.uib.cat/XXIjornades/ 

 


