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Activitats subvencionades per la Fun-
dació Enric Soler i Godes:

· Concurs d’ajudes d’innovació educativa als 
centres educatius.
· Concurs de microajudes d’innovació educati-
va als centres educatius.
· Ajuda en l’edició del DVD ‘com sona l’ESO’.
· Col·laboració amb el cinema a l’escola a les 
comarques de Castelló.
· Col·laboració en l’entrega del Premi de litera-
tura escolar Vicent Marçà.
· Publicació del llibre ‘Les mestres freinetis-
tes’.
· Col·laboració amb l’escola d’estiu i d’hivern 
de l’MRP.
· Col·laboració amb Escola Valenciana en la 
Festa per la Llengua.
· Col·laboració amb l’espai televisiu “Un País 
de llibre”.

 Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes”
Universitat Jaume I

ESTCE, despatx TI2020DL
12071 Castelló de la Plana

Tel: 964 729076
@: catedrasolerigodes@gmail.com

www.catedrasolerigodes.cat
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QUÈ VOLEM?
Objectius de la fundació:

· Afavorir les investigacions i estudis de les noves ge-
neracions d’educadors, així com afavorir la innovació en 
la pràctica educativa en valencià, seguint l’esperit de les 
Normes del 32, signades a Castelló de la Plana.
· Donar suport a tota mena d’institucions, associacions, 
col·lectius i professionals que, segons aquest esperit de 
promoció i difusió de la cultura i la llengua pròpia, esti-
guen vinculats a la innovació educativa.
· Publicar un catàleg que reculla el fons editorial per mitjà 
de l’edició de llibres i revistes amb la col·laboració de 
professionals de l’educació i que tindrà, no sols un caràc-
ter retroactiu i històric, sinó també de projecció de futur.
· Publicar estudis i experiències educatives d’acord 
amb els objectius de la Fundació.
· Organitzar conferències, debats, jornades i qualsevol ti-
pus d’activitats relacionades amb el món de l’ensenyament, 
adreçades especialment a la docència, la creació de semi-
naris permanents i l’obertura de línies d’investigació en 
l’àmbit de la renovació pedagògica.
· Atorgar un premi anual adreçat a tots els professionals 
de tots els nivells educatius que realitzen la seua pràctica 
docent en valencià i que s’anomena ‘Premi Enric Soler i 
Godes a la Innovació Educativa’.

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE 

1r DIA  IV JORNADES D’INVESTIGADORS ENTORN 
DELS QUADERNS FREINET (1931-39)

09:30h.–10:00h. Recepció i inauguració de les Jorna-
des

10:00h.-11:30h. Ponència: “Les mestres freinetistes: 
qüestió de noms?”  a càrrec de Carmen Agulló (Univer-
sitat de València)

11:30h.-12h. Descans

12:00h.-13’30h. Taula rodona: “Les mestres freinetis-
tes durant la República”. Moderador: Ferran Zurriaga 
(MCEP.PV). Intervenen: Carmen Agulló (Universitat 
de València), Antonio García Madrid (Universitat Pon-
tifícia de Salamanca), Fernando Jiménez Mier y Terán 
(Universitat Autònoma Nacional  de Mèxic), Salo-
mó Marqués (Universitat  de Girona) i Alfred Ramos 
(MCEP.PV)

16:00h.-17:00h.Taula redona: “Mestres freinetistes 
durant  la Dictadura: Resistència i innovació”. Modera-
dora: Mercé Viana (MCEP.PV). Intervenen les mestres 
del MCEP.PV: Pilar Calatayud, Adela Costa, Maria Pé-
rez, Carme Miquel i Roser Santolària 

17:00h.-17:30h. Descans 

17:30h.-19h. Taula rodona: “Les mestres freinetistes 
a l’actualitat”. Moderadora: Intervenen les mestres del 
MCEP.PV:  Xusa Alemay, Rosella Antolí, Glòria Gonzá-
lez, Paqui Vidal.

2n DIA  IV JORNADES D’INVESTIGADORS ENTORN 
DELS QUADERNS FREINET (1931-39)

10:00h.-11:00h. Taller d’investigadors freinetistes 
“Els quaderns freinetistes a l’Estat Espanyol durant  la 
II República. Situació de les investigacions actuals”.

11:00h.- 11’30h. Descans

11’30h-13h. Taller d’investigadors freinetistes “Els 
quaderns freinetistes a l’Estat Espanyol durant  la II 
República. Situació de les investigacions actuals”.

13:00–14:00h. Conclusions i acte de clausura de les 
Jornades

XVII Premi Enric Soler i Godes a la 
innovació educativa.

20:00h. Lliurament de premis

Individual: Rafa Mollà Picó

Col·lectiu: CEIP Lluís Revest

Mantenidor: Ximo Montañés

Actuació: The Smokings

21:30h. Sopar

Lloc: Salons del Hotel Intur de Castelló.

Per reservar tiquet per al sopar (30 €) adreceu-vos al te-
lèfon 964729076 o al correu electrònic catedrasolerigo-
des@gmail.com

DIMecres 23 DE NOVEMBRE
18:00h. Presentació del projecte ‘Parcs i jardins de 
Castelló de la Plana’, a càrrec d’alumnes de l’IES J.B. 
Porcar amb el professor Ricard Pitarch.

Lloc: Saló d’actes del Conservatori Professional de Mú-
sica Mestre Tàrrega.

19:00h. Presentació del llibre: Les 
Mestres freinetistes, a càrrec dels 
autors

Lloc: Llibreria Babel de Castelló de 
la Plana

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE


