
 

 
 
 

XXII JORNADES INTERNACIONALS D’HISTÒRIA DE 
L’EDUCACIÓ 

“Educar en temps de guerra” 
València, del 9 a l’11 de novembre del 2016 

 
 
 
2a circular 

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

d’Estudis Catalans) i el Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació de la 

Universitat de València convoquen conjuntament les XXII Jornades Internacionals 

d’Història de l’Educació sota el tema “Educar en temps de guerra”, que es desenvoluparan a 

València del 9 a l’11 de novembre del 2016. 

Les Jornades s’estructuraran al voltant de quatre eixos temàtics: 
 
1) Aules i experiències educatives en temps de guerra (l’escola, els centres de secundària, la 

Universitat...). 

2) La funció social de l’educació en temps de guerra (les colònies infantils, l’educació de per- 

sones adultes, biblioteques al front, activitats de grups de dones: Dones Lliures, Dones 

Antifeixistes…). 

3) Propostes teoricopedagògiques i polítiques en temps de guerra (CENU, Milicias de la 

Cultura, les col·lectivitats anarquistes, propaganda i educació: cartellística, filmografia…). 

4) Recerca i docència en Història de l’Educació (historiografia, recerca, didàctica i innovació 

docent en història de l’educació). 

Els continguts de les comunicacions de les tres primeres seccions han d’estar relacionats de 

manera estreta amb el tema de les Jornades. El temps i els espais a què es refereix el tema 

poden ser diversos, encara que pot haver-hi una major presència dels referits a la Guerra Civil 

de 1936-1939, de la qual es compleix el 80é aniversari de l’inici. 



Dates de celebració: 9, 10 i 11 de novembre del 2016 
 
Localització: Facultat de Magisteri, i Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la 

Universitat de València. 

 
 
Proposta de comunicacions: 

 
La proposta de comunicació s’haurà de fer arribar abans del 25 de febrer del 2016 a través 

del formulari de preinscripció i proposta de comunicació disponible a l’URL: 

http://www.uv.es/jhe2016 

El formulari s’enviarà a la següent adreça electrónica 

secretaria.jornades@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. 

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 independèn- 

cia que l’autoria siga individual o compartida, només s’admetrà com a màxim la presentació 

de dues comunicacions per participant. 

 
 
 
 
Calendari 

 
  25 de febrer del 2016: enviament de propostes de comunicacions a través de la web 

 
  4 de març del 2016: resposta a les propostes de comunicacions 

 
  9 de maig del 2016: lliurament dels textos de les comunicacions 

 
  15 de juny del 2016: fi del termini de pagament de la inscripció a preus reduïts 

 
  9 a 11 de novembre del 2016: celebració de les Jornades 

 
 
 
Presentació de les comunicacions acceptades 

http://www.uv.es/jhe2016
mailto:secretaria.jornades@gmail.com


Les comunicacions acceptades hauran de tenir una extensió màxima de 30.000 caràcters (amb 

espais, notes i bibliografia inclosos; tipus de lletra Times New Roman de 12 pt, interlineat 

1’5), amb notes i cites a peu de pàgina amb el cos de lletra de 10 pt i amb marges de 2’5 cm. 

S’enviaran per correu electrònic (en format Word compatible per a les diverses versions) a 

l’adreça següent: secretaria.jornades@gmail.com 

Caldrà fer-hi constar: títol, autor, institució de procedència, correu electrònic i un resum de 

150 paraules en català, castellà i anglès (Times New Roman de 10 pt, interlineat senzill). 

S’haurà de seguir formalment el sistema de citació de llibres, articles i documentació propi de 

la revista de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (filial de 

l’Institut d’Estudis Catalans) Educació i Història. Per a més informació vegeu l’URL: 

http://revistes.iec.cat/index.php/EduH/about/submissions#authorGuidelines 
 
 
 
Inscripcions i preus: 

 
• Fins el 15 de juny de 2016: 

 
Per a socis de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana: 80 € ma- 

trícula ordinària (inclou llibre d’actes), 110 € matrícula completa (inclou llibre d’actes i 

dinar del dijous). 

Per a no socis de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana: 100 € 

matrícula ordinària (inclou llibre d’actes), 130 € matrícula completa (inclou llibre d’actes i 

dinar del dijous. 

Per a estudiants universitaris, jubilats i aturats: 20 euros (només inclou assistència a les 

jornades). 

• A partir del 15 de juny: 
 
Per a socis de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana: 100 € 

matrícula ordinària (inclou llibre d’actes), 130 € matrícula completa (inclou llibre d’actes i 

dinar del dijous) 

Per a no socis de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana:120 € 

matrícula ordinària (inclou llibre d’actes), 150 € matrícula completa (inclou llibre d’actes i 

dinar del dijous) 

Per a estudiants universitaris, jubilats i aturats: 25 € (només inclou assistència a les 

jornades). 

mailto:secretaria.jornades@gmail.com
http://revistes.iec.cat/index.php/EduH/about/submissions#authorGuidelines


En  una  propera  comunicació,  facilitarem  l’accés  al  formulari  d’inscripció,  i  les  dades 

bancàries per fer-la. 

Programa. 
 
Dimecres 9 de novembre. 

• 16.00 h. Recepció i lliurament del material 

• 16:30 h. Inauguració de les XXII Jornades d’Història de l’Educació. Paranimf de la 
Universitat de València 

• 17:00 h. Conferència inaugural a càrrec del professor Dr. Juan Manuel Fernández So- 
ria, catedràtic de Teoria i Història de l’educació de la Universitat de València. 

• 18’30-20:00: visita guiada a la Universitat i a l’exposició València, capital de la Re- 
pública 

• 20:00 h.  Vi d’honor. 
 
 

• Dijous 10 de novembre. 

• 09:00 h. Secció 1 de comunicacions : Aules i experiències educatives en temps de 
Guerra. Relatora Dra. Llum Sanfeliu. 

 
• 10:30 h. Descans i cafè 

• 11:00 h. Secció 1 de comunicacions (segona part). Relatora Dra. Sandra Garcia 
 

• 12’30: pausa 
 

• 12’45 h. Secció 2  de comunicacions : La funció social de l'Educació en temps de 
Guerra. Relator Sergi Valero. 

• 14’30 dinar a cura de l’organització 

• 16:00 h. Secció 3 de comunicacions. Propostes teòric pedagògiques i polítiques en 
temps de Guerra. Relator Dr. Xavier Laudo 

• 17:30 h. Descans i cafè. 

• 18:00 h. Recepció a l’Ajuntament de València. Visita al saló de plens on es reuniren 
les Corts republicanes. Homenatge-record als mestres i les mestres que foren regidors 
i regidores en l’Ajuntament de València, i al mestre diputat en les Cortes republicanes. 

 
• 20:30 h. Sopar lliure. 

 

Divendres 11 de novembre. 
 

• 10:00 h. Secció 4 de comunicacions  La Història de l'Educació investigada i 
ensenyada. Relator Dr. Andrés Paya 

 
• 11:30 h. Descans 



• 12:00 h. Conferència de clausura a càrrec de la Dra. Rose Duroux, professora emèrita 
de la Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand. 

• 13:30 h. Clausura de les XXII 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 guiada exposició “Llapis, paper i bombes” de la Universitat d’Alacant 
(per als no socis) 

• 18:00 h. Activitat cultural: itinerari  per espais educatius de la ciutat de València de re- 
llevància en la guerra. 

 
 

Comissió organitzadora 
 
Carmen Agulló; Oscar Borrell; Beatriz Chamorro; José Ignacio Cruz; Sandra García de Fez; 

Xavier Laudo; Mª Jesús Llinares; Carmen Lloret; Manuel López Torrijo; Santiago Mengual; 

Laura Monsalve; Vicent Monroig; Andrés Payá; Llum Sanfeliu; Joan Torró; Sergio Valero i 

Isabel Viana. 

 
 
Comitè científic 

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

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

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

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

  Dr. Alejandro Tiana. Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

  Dr. Ramon López. Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa. U.València 

  Geneviève Dreyfus-Armand (Bibliothèque de Documentation Internationale 
Contemporaine. Universitat de París) 

  Frank Simon (Universitat de Gante) 

  Juri Meda (Universitat de Macerata) 

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

  Dra. Mª del Mar del Pozo Andrés (Universidad de Alcalá) 

  Dra Francesca Comas (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana- 
Universitat de les Illes Balears) 

  Dr. Juan Manuel Fernández Soria (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llen- 
gua Catalana. Universitat de València) 



  Dr. Luis Miguel Lázaro Lorente (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua 
Catalana. Universitat de València) 

 
 
 
 
Organitzen 

 
Societat  d’Història  de  l’Educació  dels  Països  de  Llengua  Catalana  -  Institut  d’Estudis 

Catalans (SHEPPLLC-IEC) 

Departament d’educació comparada i Història de l’Educació de la Universitat de València 
 
URL: http://www.uv.es/jhe2016 

 

València, 25 de gener del 2016 

http://www.uv.es/jhe2016
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