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ALZINA SEGUÍ, PERE. Doctor en ciències de l’educació per la Universitat de les
Illes Balears; professor associat de la Seu de Menorca de la UIB i coordinador dels estudis d’educació a l’illa de Menorca. Ha investigat sobre la història de l’educació a Menorca i especialment sobre les realitzacions educatives
del moviment obrer. Ha publicat diversos llibres i articles sobre les escoles
racionalistes de Menorca. És membre de l’Institut Menorquí d’Estudis i
del Consell d’Illa del MRPM. Adreça electrònica: pere.alzina@uib.es.
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Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, núm. 16 (juliol-desembre, 2010), pàg. 253-255

253

INFORMACIÓ SOBRE ELS AUTORS DELS ARTICLES

MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, JORDI. És el fundador de la Societat d’Història de
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comunicacions en congressos sobre història de l’educació, com: Problemes
polítics de l’ensenyament (1967), El pensament escolar i la renovació pedagògica a Catalunya 1833-1938 (1977); L’escola a Catalunya sota el franquisme
(1981); L’obra educativa de la Junta de Comerç de Barcelona. 1769-1851
(1987), L’Escola Normal de Barcelona. 1845-1972 (2000); Formació professional i desenvolupament econòmic i social català. 1714-1939 (2005); i
Pedagogia, política i transformació social en el context de la fundació de l’IEC.
1900-1917 (2008), entre altres moltes obres. Adreça electrònica: monesgine@digui.cat.
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Barcelona. Ha estat investigador del Centre de Recherches Politiques de la
Sorbona i de l’École Normale Supérieure de Fontenay i professor convidat
de la Universitat de París VIII. Actualment les seves recerques van dirigides
a l’estudi dels vincles del ciutadà amb la democràcia. És autor del llibre La
morale anomique de Jean-Marie Guyau i editor del monogràfic sobre Ferrer
i Guàrdia a la revista Afers.
RIBERA CARBÓ, ANNA. Doctora en Història per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i professora investigadora de la Direcció d’Estudis Històrics de l’Institut Nacional d’Antropologia i Història (Mèxic). El seu llibre
més recent és La Casa del Obrero Mundial. Anarcosindicalismo y revolución
en México, que serà publicat per l’INAH el 2010. Adreça electrònica: eribera@institutomora.edu.mx.
RODRÍGUEZ I BOSCH, JOSEP LLUÍS. Llicenciat en Filosofia i Lletres, secció
Ciències de l’Educació, per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB,
1997). Doctorand en la recerca «Fonaments per a una pedagogia de la
lectura en l’obra de Marc-Alain Ouaknin». Professor associat del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social (UAB, 2005). Actualment, imparteix Teories i Pràctiques Contemporànies en Educació (grau d’Educació
Primària). També és formador d’adults municipal (2001) i membre de la
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La seva darrera publicació és: «L’autre malade: le syndrome d’Ulysse dans
la formation des adultes. La narration comme thérapie éducative», Penser
l’Éducation, Rouen, Université de Rouen, 2009, amb Mayka Lahoz. Adreça electrònica: JosepLluis.Rodriguez@uab.cat.
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actualment redacta al Departament d’Història del Dret i de les Institucions
de la UNED la tesi doctoral titulada «Estudio histórico-jurídico de la causa
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i president de la Societat Espanyola d’Història de l’Educació. Les seves
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