CEDB
Centre d’Estudis Decroly de Barcelona

Descripció del Centre
Malgrat que la nostra metodologia és una de les iniciatives pedagògiques
contemporànies mes importants, la seva presencia pública és escassa i el
reconeixement social es redueix a àmbits estrictament pedagògics. La
existència del CED ha de contribuir a mantenir viu el debat sobre la pedagogia
Decroly i, mitjançant les oportunes accions de divulgació, a procurar-l’hi el
reconeixement que es mereix.
Un cop desaparegut Mn Bosch i en camí de jubilació una part important dels
mestres que van viure directament amb ell l’Escola Decroly, el Patronat de la
Fundació creu que és necessari articular els mecanismes que assegurin que el
seu llegat no es perdi, per això el CED neix amb el mandat de preservar el
passat, millorar el present i mirar amb lucidesa i perspectives els reptes del futur.
El CED vol esdevenir, a curt termini, un òrgan de recolzament i d’estímul per al
Claustre de l’Escola i arribar, amb el temps, a convertir-se en una institució de
referència per a la societat. Com deia el propi Dr. Decroly: “L’obra
d’educació, més que qualsevol altre, ha de ser capaç d’evolucionar. És
absurd voler preparar per a la vida social del demà amb procediments que
convenien a la societat d’ahir. En educació no hi ha res de definitiu, sempre hi
ha d’haver investigació”.
Així mateix cal facilitar que els nous mestres que s’incorporin a la pedagogia
Decroly disposin de les millors eines per a la seva formació integral. En el
mètode Decroly el mestre és la peça clau.

Labor de conservació
 arxiu patrimonial de llibres, documents,
 arxiu gràfic, audiovisual,
 objectes pedagògics, jocs interactius Decroly etc
 Registre de treballs dels alumnes de l’escola
Labor de formació:
 Formació de nous mestres
 Formació permanent
 Màsters
 Postgraus
 Càtedra Decroly en col·laboració amb la Universitat
 Treballs de recerca
 Tesis doctorals
 Escola com a Laboratori
Labor d’estímul per al debat pedagògic:
 Conferències
 Taules rodones
 Publicació de treballs, tesis I material Decroly
 Programa de beques i premis
 Programa de finançament de projectes educatius
 Programa d’intercanvis
Labor de difusió:
 De la pedagogia Decroly
 De la figura del Dr Ovidi Decroly
 De la figura de Mssn Josep Mª Bosch i Torrens
 Del principis de la Escola Activa
 Informació
 Assessorament
Labor de col·laboració:
 Amb el Patronat de l’Escola Decroly de Barcelona
 Amb el Claustre de l’Escola Decroly de Barcelona
 Amb el mon universitari
 Amb el mon institucional
o Generalitat
o Ajuntament
 Amb les institucions culturals
 Amb la Escola l’Ermitage de Brussel·les
 Amb els pares de l’Escola

