
ALEXANDRE GALÍ 
(1886-1969) 

Exposició bibliogràfica a la Biblioteca 
del Departament d’Educació 

Sant Jordi 2019 



2 

al no oblidar que la pedagogia no és una ciència 
normativa en un ordre absolut i general. 

La mesura objectiva del treball escolar. 
Alexandre Galí 
Vic : Eumo, 1984 
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Obres d’Alexandre Galí (1/7) 

L'ensenyament de l'ortografia als infants.  

Barcelona: Mentora, 1926. 

L'ensenyament de l'ortografia als infants.  

Barcelona: Barcino, 1971. 



Obres d’Alexandre Galí (2/7) 
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Lliçons de llenguatge: primer grau: de 7 a 9 anys (1a i 2a part). 

Facsímil de: Barcelona: Pedagògica, 1931. 



Obres d’Alexandre Galí (3/7) 
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Rafael d'Amat i de Cortada, baró de Maldà: 

l'escriptor, l'ambient. 

Barcelona: Aedos, 1954. 

Aportació a l'any Fabra.  

Barcelona: Barcino, 1969. 
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Obres d’Alexandre Galí (4/7) 

Introducció a la gramàtica.  

Barcelona: Proa, 1977. 

Història de les institucions i del moviment cultural 

a Catalunya: 1900-1936.  

Barcelona: Fundació Alexandre Galí, 1978-1986.  

23 volums 
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Obres d’Alexandre Galí (5/7) 

Activitat i llibertat en educació.  

Alexandre Galí i Josefa Herrera. 

Barcelona: Edicions del Mall, 1979. 

La mesura objectiva del treball escolar.  

Vic: Eumo, 1984. 
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Obres d’Alexandre Galí (6/7) 

Escrits pedagògics : (1952-1966).  

Barcelona: Fundació Alexandre 

Galí, 1990. 

Alexandre Galí i el seu temps.  

Alexandre Galí; notes i comentaris de Jordi Galí i Herrera.  

Barcelona: Proa, 1995. 



Obres d’Alexandre Galí (7/7) 
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Història de les biblioteques de Catalunya : 1900-1936.  

Barcelona: Comanegra, 2015. 
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        després d’estudiar, cal assajar perquè la pedagogia tant 
com a ciència, és art, és aprenentatge. Els procediments de 
respecte, que són els procediments de tracte, no s’encerten 
sense assaigs i fracassos. Rompre motlles vells no ha de fer 
por a ningú però hom ha de saber aturar-se al punt just, o 
sigui quan hi ha perill de perdre els contactes humans o 
despeses de concepcions purament fantasioses. 

La mesura objectiva del treball escolar. 
Alexandre Galí 
Vic : Eumo, 1984. 



Publicacions sobre l’obra d’Alexandre Galí (1/4) 

11 

L'obra pedagògica d'Alexandre Galí. 

Barcelona: Universitat de Barcelona. 

Institut de Ciències de l'Educació, 1980. 

Aportación didáctica de Alexandre Galí: la medida 

de la comprensión lectora. 

Vicente Benedito Antolí, Ramona González Soler. 

Barcelona: PPU, 1985. 



Publicacions sobre l’obra d’Alexandre Galí (2/4) 
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Algunes dades per a la història de la renovació pedagògica 

a Lleida (1900-1936). La renovació pedagògica a Catalunya: 

exposició homenatge a Alexandre Galí. 

Lleida: Departament d'Ensenyament, ST de Lleida, 1987. 

Centenari Alexandre Galí (1886-1969). 

Barcelona: Associació d'Amics de l'Escola 

Normal de la Generalitat, 1987. 



Publicacions sobre l’obra d’Alexandre Galí (3/4) 

13 

Dades biogràfiques d'Alexandre Galí. La renovació 

pedagògica a Catalunya: exposició homenatge en el 

centenari del seu naixement (1886-1986). 

Lleida: Departament d'Ensenyament. ST a Lleida, 1987. 

Actualització de les proves d'ortografia de La mesura 

objetiva del treball escolar d'Alexandre Galí. 

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament 

d'Ensenyament, 1991. 



Publicacions sobre l’obra d’Alexandre Galí (4/4) 
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De la mesura a l'avaluació. 

Jordi Galí i Herrera.  

Vic : EUMO, 1998. 



Mútua Escolar Blanquerna 

15 

Alexandre Galí i la Mútua Escolar Blanquerna. [Microforma].  

Josep Masabeu i Tierno. 

Barcelona: Universitat de Barcelona, 1988. 

90è aniversari de la fundació Mútua Escolar Blanquerna. 

Barcelona: Associació Blanquerna, 2014. 



Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana (1/4) 

16 

Ja sou de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana? 

[Cartell]. 

Josep Obiols (Barcelona, 1894-1967). Litografia en color 

sobre paper, 1921. 

Original 50 x 35,2 cm 
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Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana (2/4) 

L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana: 1899-1939: 

40 anys de conscienciació pedagògica popular.  

Jordi Verrié. 

Torelló: A.D.E.T:  Escola d'Estiu de la Vall del Ges, 1981. 

Pàtria i escola: l'Associació Protectora de 

l'Ensenyança Catalana.  

Lluís Duran. 

Catarroja; Barcelona: Afers, 1997. 



Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana (3/4) 

18 

Cent anys d'escola catalana: opuscle commemoratiu … amb motiu 

del centenari de la fundació de la primera escola catalana, el Col·legi 

de Sant Jordi, i de l'Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. 

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència,  

Departament d'Ensenyament, 1998. 

Els orígens de l'escola catalana: dels primers 

tempteigs de bilingüisme escolar de l'Associació 

Protectora de l'Ensenyança Catalana (1869-1902).  

David Pujol i Fabrelles. 

Barcelona: CEAC, 1998. 



Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana (4/4) 
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Pedagogia a Catalunya: dos-cents cinquanta anys de 

les "Instruccions per a l'ensenyança de minyons de 

Baldiri Reixac”; cent anys de l'Associació Protectora 

de l'Ensenyança Catalana. 

Barcelona: Fundació Jaume I, 1999. 



Llibres escolars i de criança de l’època (1/4) 
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Una escola que no vol morir: exposició de llibres d'escola 

catalans des del Decret de nova planta (1716), 16 al 30 de 

novembre de 1977.  

Barcelona: Universitat de Barcelona, 1977. 

Llibret de les mares: educació infantívola en la llar pairal : 

compost de preceptes. 

Francesc Flos i Calcat. 

Barcelona: [Impr. i Papereria F. Salellas], 1923. 



Llibres escolars i de criança de l’època (2/4) 

21 

Com han d'ésser educats els fills. 

Emili Mira. 

Masnou: Laboratoris del Nord d'Espanya, [193-?]. 

Els infants i les joguines.  

Jaume Bertran.  

Barcelona: Acció Educativa, [193-?]. 



Llibres escolars i de criança de l’època (3/4) 

22 

L'edat d'or: història veritable d'unes 

meravelloses vacances infantils.  

A. Sabater i Mur.  

Barcelona: Mentora, [1931]. 

Geografia elemental de Catalunya.  

Pere Blasi.  

Barcelona: Publicacions de l'Editorial Pedagògica, 

Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, [1931]. 



Llibres escolars i de criança de l’època (4/4) 
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Lliçons d'aritmètica.  

Concepció Vandellós i Maria Esteve-Llach. 

Barcelona: Publicacions de l'Associació Protectora de 

l'Ensenyança Catalana. Editorial Pedagògica, 1935. 
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           qui examina, però, els papers que han quedat d'aquesta 
escola [Vallparadís], sobten dues  característiques (…): la 
primera és la importància donada als primers moments de la 
infància, al pàrvul; la segona, la presència com a fil guiador de la 
seva pedagogia, d'un extraordinari esprit de finesse, una finor 
espiritual capaç de discernir, no ja el bé i el mal, sinó els matisos 
més delicats de l'acolliment respectuós, de l'atenció personal, 
de la sensibilitat als sentiments dels altres, i tot plegat sense la 
mes mínima afectació, guiat per una racionalitat quasi ascètica. 

Alexandre Galí, la recerca de la llum.  
Jordi Galí i Herrera  
Revista de Girona,  núm. 188, 1998 
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