Jornades

CINQUANTA
ANYS
CONSTRUINT
UN MODEL
D’ESCOLA
EN VALENCIÀ
Del 2 al 23 de novembre de 2017

Ara, 50 anys després, el valencià està en moltes aules
del país i nosaltres, mestres jubilats i jubilades, membres fa 50 anys
de la Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat, volem celebrar-ho
recordant el camí seguit i mostrant els recursos i accions que ens
varen ajudar en el procés de consecució d’una escola valenciana.
Alhora, desitgem contribuir a la reflexió sobre els camins que ens
cal seguir encara, en un recorregut contemporani per una escola
en valencià i per una pedagogia –la pedagogia Freinet, amb la qual
ens vam identificar– que, encara que fou generada al segle XX,
continua vigent al segle XXI.

Ruta de mestres, Olocau 1965

L’any 1964, un grup de mestres i estudiants de magisteri
valencians vam començar a reunir-nos en la seu de l’entitat
Lo Rat Penat. Alguns procedíem dels cursos de valencià que aquesta
societat impartia i uns altres de les joventuts ratpenatistes. Vivíem en
plena dictadura franquista amb el nacionalcatolicisme com ideologia
dominant i, conscients de l’adoctrinament que ens transmetien
i de la nul·la formació que ens havia aportat l’escola de Magisteri,
convençuts que calia un canvi escolar i la introducció del valencià
a l’ensenyament, vam dinamitzar la Secció de Pedagogia d’aquella
societat. Des d’aquesta vam organitzar diverses activitats
d’autoformació i divulgació entre les quals unes trobades
que denominàvem estatges.
En aquesta línia vam celebrar el primer estatge “Llengua
i Cultura”els dies 23, 24 i 25 de març de 1967. Era la primera vegada
que en la postguerra es plantejava, s’argumentava i es reivindicava la
necessitat d’introduir la nostra llengua a l’escola. Escollírem Sant Pau
d’Albocàsser com el lloc per fer l’esmentat estatge, per tal de mostrar
la nostra voluntat de considerar-nos hereus dels mestres valencianistes
que havien organitzat la primera Colònia Escolar Valencianista en
aquell mateix lloc, l’any 1933: Carles Salvador, Enric Soler i Godes,
Antoni Porcar i Candel i Francesc Boix.

E.E. Ruiz-Jiménez, València. Curs 1965-66

PRO G R AMA
Dijous 2

Divendres 3

Dimecres 22

19h

19h

Trobada amb alumnat de la Facultat de
Magisteri: Cinquanta anys construint
un model d’escola en valencià.

Inauguració de l’exposició:
“Cinquanta anys construint
un model d’escola en valencià”

Hi intervindran: Alfred Ramos, Pilar
Calatayud i Ferran Zurriaga del
CMJ-Freinet, comissaris de l’exposició,
i Ramon Ferrer, President de l’AVL.
Lloc: Centre Octubre de Cultura
Contemporània. Carrer St Ferran, 12.
València

Homenatge a la mestra
valencianista republicana,
Empar Navarro

11-13h

Hi intervindran: Carme Agulló,
historiadora de l’educació; Joan Giner
Riera, alcalde de Murla; Mercé Viana,
escriptora i membre del CMJ-Freinet;
així com Abel Thous i Aina Thous,
nét i besneta, respectivament,
d’Empar Navarro.

“Sant Pau d’Albocàsser:
inici d’un projecte”
Presentació i comunicacions a càrrec
del Col·lectiu de Mestres Jubilats Freinet.
Coordina: Adela Costa
18-20h

Per finalitzar: Interpretació musical
a càrrec d’Aina Thous.

Tallers: Pràctica i reflexió sobre
un model d’escola

Lloc: Ajuntament de València. Saló
de Cristall.

A càrrec de membres del MCEPPV.
Coordina: Roser Santolaria
Dissabte 4
10’30h-13’30h

Sant Pau d'Albocàsser, 1967

Jornada: “Cinquanta anys
construint un model d’escola
en valencià”
Organitzen:

Presentació, comunicacions i col·loqui
sobre “Passat, present i futur de l’escola
en valencià”.
Hi intervindran: Ferran Zurriaga i Carme
Miquel del CMJ-Freinet; Vicent Moreno,
President d’Escola Valenciana; i Jaume
Fullana, Director General de Política
Educativa de la Generalitat Valenciana.

Col·laboren:

Lloc: Aula Magna del Centre Cultural La
Nau. Carrer de la Universitat 2. València
En finalitzar: Muixeranga al claustre
per la Jove Muixeranga de València.

Empar Navarro, presidenta de l'Associació de Mestres Valencians, 1933

Lloc: Facultat de Magisteri Avgda.
Tarongers, 4. València
Dijous 23
Trobada amb alumnat de la Facultat de
Magisteri: Cinquanta anys construint
un model d’escola en valencià.
11-13h

Tallers: Pràctica i reflexió sobre
un model d’escola
A càrrec de membres del MCEPPV.
Coordina: Roser Santolaria
18-20h

“Sant Pau d’Albocàsser:
inici d’un projecte”
Presentació i comunicacions a càrrec
del Col·lectiu de Mestres Jubilats Freinet.
Coordina: Adela Costa
Lloc: Facultat de Magisteri Avgda.
Tarongers, 4. València

