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“Salvador Cardús: ”Què esperen els pares 
de l’escola i els mestres de la família” 

Dimarts, 15  de febrer de 2011, Auditori Pere Quart  
 
Dimarts 15 de febrer, Salvador Cardús visitarà el Col·legi Claret de 
Sabadell per parlar sobre educació i pronunciarà la conferència “Què 
esperen els pares de l’escola i els mestres de la família” 
 
Tots som conscients de l’importància que per la formació dels nostres fills té un 
bon funcionament del “Tàndem Família – Escola”, que el rol dels pares és 
educar els fills a casa i el dels mestres completar-ho ensenyant-los a l’aula. 
 
On acaba el paper d’uns i comença el dels altres? Què esperen els pares de 
l’escola i els mestres de la família? Salvador Cardús fa una molt interessant 
reflexió sobre el tema, sobre la relació entre família i escola que segur 
interessarà a pares i professors. 
 
Amb aquesta circular us confirmem que la conferencia es farà el proper 
dimarts 15 de febrer, a les 20:00 a l’auditori Pere Quart del carrer de 
Lacy 11 de Sabadell. 
 
La sala disposa d’un bon aforament, de manera que si no vàreu poder entregar 
la butlleta d’inscripció encara sou a temps de participar. 
 
L’escola obrirà les portes del pati a les 19:30 hores per que pugueu 
aparcar en el seu interior. 
 
Ressenya biogràfica 

 
Salvador Cardús i Ros, nascut a Terrassa el 1954, és 
periodista, escriptor i doctor en Ciències 
Econòmiques. Actualment és Degà de la Facultat de 
Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB. Com a 
investigador ha treballat en el camp de la sociologia 
de la religió, de la cultura (amb especial atenció a 
l’educació), dels mitjans de comunicació i dels 
fenòmens nacionals. Ha estat sotsdirector del diari 
Avui i és articulista en diaris con La Vanguardia i Ara. 
També col·labora en la tertúlia de “El matí de 
Catalunya Ràdio”, dirigida per Manel Fuentes. 
 

Us esperem dimarts 15 de febrer a les 20:00 hores 
Auditori Pere Quart, carrer de Lacy 11 de Sabadell. 

http://www.salvadorcardus.com/�

