ACTE D’HOMENATGE A

PERE DARDER I VIDAL,

PEDAGOG IMPULSOR DE
LA RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

“

Per tal que el coneixement es transformi en saber és indispensable
l’entusiasme i la il·lusió de l’alumne com a base

”

Dijous 29 de setembre, l’Associació de Mestres Rosa Sensat, la
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i
la Fundació Propedagògic retran homenatge a Pere Darder, que va
morir el 14 de juliol d’aquest 2022 als vuitanta-nou anys.
L’acte tindrà lloc a partir de les 18 hores a la Sala d’actes de
l’Associació de Mestres Rosa Sensat (Av. de les Drassanes, 3,
Barcelona) amb la participació d’amics, companys i representants
de la comunitat educativa.
Pere Darder i Vidal va destacar pel seu compromís amb “una
educació integrada de pensament, emoció i acció”. Llicenciat en
filosofia i lletres i doctor en ciències de l’educació, va cofundar el
1959 l’Escola Costa i Llobera. Més tard,en 1965, juntament amb
Marta Mata, Maria Antònia Canals, Maria Teresa Codina, Jordi
Cots, Enric Lluch i Anna Maria Roig, va fundar l’Associació de
Mestres Rosa Sensat.
A banda, també va ser dels equips que van iniciar l’Escola de
Mestres de Sant Cugat i de la Facultat de Ciències de l’Educació,
totes dues de la UAB. Des de la direcció de l’Escola Costa i
Llobera impulsa el col·lectiu CEPEPC que incorpora l’escola a la
xarxa pública sense perdre la caracterització d’institut escola.
També va presidir el Consell Escolar de Catalunya entre el 2004
i el 2011.
Al llarg de la seva trajectòria, va publicar quasi una trentena de
llibres relatius a l’organització escolar, la formació del professorat
i l’educació emocional.
Barcelona, 12.09.2022.
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