JOSEP GONZÁLEZ-AGÀPITO
Josep González-Agàpito (Mataró, 1946) és catedràtic emèrit de teoria i
història de l’educació a la Universitat de Barcelona i exdegà de la Facultat
de Pedagogia. És membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans i
president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. S’ha dedicat a la
recerca en el camp de la història de l’educació a Catalunya, especialment
a l’estudi del pensament i les realitzacions pedagògiques contemporànies
i llur relació amb els factors socials, polítics i econòmics coetanis, temàtiques sobre les
quals ha publicat monografies. Coŀlabora en revistes científiques d’aquest camp, així com
en revistes professionals d’àmbit educatiu. Ha tingut cura d’edicions d’obres de pedagogs
de referència com ara J.-J. Rousseau i È. Claparède. Entre les aportacions documentals que
ha fet destaquen les bibliografies crítiques sobre l’educació a Catalunya al segle XIX i al primer terç del segle XX. És assessor de coŀleccions com ara «Textos Pedagògics» i «Clásicos
de la Educación». Ha estat membre del Consell Escolar de Catalunya i del Consell de la
Informació de Catalunya. És un dels membres fundadors de la Societat d’Història de
l’Educació dels Països de Llengua Catalana i de la Sociedad Española de Historia de la
Educación.

L’obra pedagògica
L’obra pedagògica de la Mancomunitat és un dels pilars de la política de reconstrucció nacional que va dur a terme aquesta institució. El bastiment d’una nova educació per a tots els
nivells havia de ser l’eina eficient per a regenerar la societat i fonamentar sòlidament la Catalunya desenvolupada, culta i europea que preconitzava el Noucentisme. La ponència
examina el lligam de la modernització educativa amb els objectius de l’obra de govern de
Prat i Puig i Cadafalch. S’aborda, també, una anàlisi de les realitzacions fetes en els camps
de l’educació primària, la formació professional i l’educació superior, així com en l’àmbit
fonamental de l’educació no formal i informal, que es considerava clau per a la regeneració
social.

