Activitats subvencionades per la
Fundacio‘ Enric Soler i Godes
· Concurs d’ajudes d’innovació educativa.
· Concurs de microajudes d’innovació educativa.
· 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 amb l’Escola d’Estiu i Escola d’Hivern
de l’MRP.
· Col·laboració amb Escola Valenciana en la Festa per
la Llengua.
· Col·laboració amb ‘Castelló Educa’

XIX Setmana
Enric Soler i Godes

20 anys sembrant

Objectius de la Fundacio‘
· Afavorir les investigacions i estudis de les noves
generacions 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, estiguen vinculats a la innovació educativa.
· Publicar llibres i revistes amb la col·laboració de
professionals de l’educació i que tindrà, no sols un
caràcter 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 tipus d’activitats relacionades amb el món de l’ensenyament, adreçades especialment a la docència, la
creació de seminaris 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’.

Del 7 al 29 de
novembre de 2019

Dijous 7 de novembre

Dijous 28 de novembre

18.30 h Inauguració d’Exposició ‘Equipo Hoz: Experiències Artístic-Educatives al museu.

18.30 h Presentació del llibre ‘La represa del moviment Freinet (1964-1974)’.

Lloc: Sala Polifuncional del Menador, Plaça Hort dels
Corders, 4, Castelló
Comissàries: Maria Avariento Adsuara i Paloma Palau
Pellicer.

A càrrec dels autors.
Lloc: Aula 108, Menador.

L’exposició romandrà oberta des del 7 fins al 29 de novembre, i proposa un espai de creació amb visites guiades per a totes les etapes educatives, on el visitant es
converteix en artista.

Les V Jornades de Recerca dels
Quaderns Freinet s’organitzaren
sota l’epígraf de La represa del moviment Freinet 1964-1974. Es reuniren professionals de la docència
de diferents nivells educatius que
van posar en relleu el trenat d’un
prodigiós fil de plata que intenta
recuperar i reescriure la història
del moviment Freinet i de la seua
lluita per una escola alternativa.

19.00 h Inauguració de l’Exposició
‘20 anys dels Premis Enric Soler i Godes a la Innovació Educativa’
Lloc: Museu Pedagògic de Castelló, Menador

Dijous 28 i divendres
29 de novembre
VI Jornades d’Investigació dels Quaderns
Freinet. “En el 80 aniversari del darrer exili:
els mestres Freinet de l’exili exterior i
interior en la represa del Moviment Freinet
1964-1974”
Lloc: Sala de reunions de la Biblioteca de la UJI
+ informació
catedrasolerigodes@gmail.com

Divendres 29 de novembre
XX Premi Enric Soler i Godes a
la Innovacio‘ Educativa
20.00 h Lliurament de premis:

Individual: Ricard Pitarch
Col·lectiu: CEE Castell Vell
Mantenidora: Violeta Tena
Actuació: The Smokings
21.00 h Sopar
Lloc: Salons de l’Hotel Intur de Castelló
Per reservar tiquet per al sopar (30€) adreceu-vos
al telèfon 964729076 o al correu electrònic:
catedrasolerigodes@gmail.com

