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Honoris causa UdL

Francesco Tonucci
2 3  d e  n o v e m b r e  d e  2 0 1 6
Saló Víctor Siurana del Campus del Rectorat
 
Padrina: M. Àngels Balsells Bailón, professora del departament de Pedagogia i Psicologia
Rector: Roberto Fernández Díaz
 
Nascut a Fano (Itàlia) el 1941, aquest mestre, pensador i expert pedagog també dibuixa vinyetes satíriques des
del punt de vista dels infants, sota el pseudònim "Frato". Des del 1966 és investigador de l'Institut de Ciència i
Tecnologia de la Cognició del Consell Nacional d'Investigacions de Roma, i responsable del seu departament
de Psicopedagogia des de l'any 1982. Francesca Tonucci ha dedicat la seva activitat professional a l'estudi del
pensament i del comportament infantil en l'àmbit de la família, l'escola i la ciutat.
 
Impulsor de molts projectes dedicats a defensar els drets dels infants i a fomentar la seva participació en la vida
pública com són: el camí escolar, el parlament dels nens o els consells urbans. Creador i responsable del
projecte internacional "la Ciutat dels Infants" on proposa als
alcaldes una nova filosofia de govern que adopti als infants com a paràmetre de valoració, de projecció i de
canvi en la ciutat. Nombroses ciutats europees i sud-americanes es troben adherides al projecte "de construir
una ciutat diversa i millor per a tots, de manera que els
infants puguin viure una experiència com a ciutadans autònoms i participatius".

A través dels seus dibuixos Frato des de l'òptica infantil reivindica el joc, l'espontaneïtat, la llibertat i l'autonomia.
Defensa que els nens i les nenes han de ser els protagonistes del seu propi aprenentatge, i reconeix
l'autonomia personal com a eina bàsica de futur. Així mateix,
atorga als docents una importància essencial en l'educació dels infants com a facilitadors i guies d'experiències.

Francesco Tonucci ha rebut entre altres guardons la Medalla d'or al mèrit en educació de la Junta d'Andalusia,
el Premi Marta Mata de l'Associació de mestres Rosa Sensat i els doctorats honoris causa de les universitats
Catòlica de Lima (Perú) i Nacional del Litoral-Santa Fe (Argentina). Amb aquest honoris, la Universitat de Lleida
l'ha volgut reconèixer pel seu treball a favor de la participació infantil, tant en l'àmbit escolar com a ciutadà.
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