
Era el 111 estatge que organitzava la Secció de Peda

gogia de Lo Rat Penat (LRP) de Valencia en el curs 

1966-67. Escollírem el lloc de Sant Pau d'Albocasser 

per considerar-nos hereus deis mestres que orga

nitzaren la primera Colonia Escolar Valencianista en 

aquell mateix lloc l'any 1933. 

En l'estatge comptarem ambla participació de mes

tres d'Euskadi i de Catalunya. La Secció aportavem 

com a document de base deis debats, el llibre de la 

Conferencia Internacional «El bilingüismo y la edu

cación» celebrada a Luxemburg el 1928. Uns altres 

llibres que es trobaven a la biblioteca de LRP eren les 

revistes de l'Associació Protectora de l'Ensenyan~a 

Catalana i les Lli~ons de llenguatge d'Aleixandre Galí. 

L'aportació de la gent de les ikastoles ens descobrien 

la immersió lingüística com el metode més útil per 

a la situació que es trobava en aquell moment !'eus

kera. Eixe era el contingut amb el qual nosaltres ini

ciavem un ca mí, que veiem difícil, pero que calia fer 

si volíem que la nostra llengua entrara en les escoles 

del nostre poble. 

, 
EXPOSICIO SOBRE ELS 50 ANYS DE L'ESTATGE 

' DE SANT PAU D'ALBOCASSER 

1967-2017 
.. ' 

CONSTRUIM UN MODEL D'ESCOLA EN VALENCIA 

COMISSARIS: 

Pilar Calatayud 

Alf red Ramos 

Ferran zurriaga 

·el text 
. lliure 

Célestin Freinet 
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El text lliure de C. Freinet 
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Ara, en observar el ca mí recorregut, ens adonem 

de la gran sort de viure aquella experiencia, de sa

ber que les metodologies utilitzades eren les més 

escaients en aquells moments i que moltes d'elles 

segueixen tenint encara vitalitat. En part amb aque-

11 ca mí encetat a Sant Pau aconseguírem poder arri

bar a ensenyar en valencia, en aquells moments una 

llengua arraconada, presonera de l'opressió colonit

zadora deis polítics i deis interessos d'unes classes 

dirigents que n'eren complices. Pero no ens conside

rem satisfets. A hores d'ara ens cal fer més present 

la llengua propia a tots els espais i amb els mateixos 

drets que qualsevol altra llengua parlada. 

I Ruta de Mestres-Olocau (1966} 
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1964 

Constitució de la Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat (LRP). 

1965 

1 Ruta de Mestres per sendes d'Olocau. 

Naix la revista Escola. 

Conferencia de Joan Fuster"La meua escola'~ a LRP. 

1966 

XXII Congrés Internacional de l'Escola Moderna, a Perpinya. 

Es publiquen els diaris escolars El carro, C. Ruiz Giménez de Valen
cia i Digna Val/ de Tavernes de la Valldigna, amb textos en valencia. 

1 Escola d'Estiu de Barcelona, Rosa Sensat. 

1967 

Article "Escola i democracia" de Carme Miquel, revista Al Vent de 
Castelló. 

1 Estatge sobre Llengua i Cultura, a Sant Pau d'Albocasser. 

Publicació de Col/ita, recull de textos lliure d'escoles valencianes. 

Article"La lengua valenciana en la escuela" de Carme Miquel i Fe
rran Zurriaga en Cuadernos para el diálogo. 

Curs de la Secció sobre "Pedagogia Freinet'~ a la 11 Escola d'Estiu de 
Barcelona. 

1968 

Article "l'ensenyament primari al País Valencia" de Ferran Zurriaga, 
a Serra d'Or. 

S'imprimeix El Teuladí, a l'lnstitut d'Alaquas, recull de textos lliures. 

NaixTramuntana, a Torrent, la primera escola en valencia a tot el PV. 

1969 

Es publica La barraqueta, periodic de l'escola Lope de Vega de To
rrent. 

Celebració de la 1 Festa de la Primavera. 

Comenc;a l'activitat el Seminari del Col·legi de Doctors i Llicenciats 
de Valencia. 

La Secció presenta"Suggerencies al Llibre Blanc de l'Ensenyament': 

1 Encontre Peninsular de Tecniques Freinet, a Santander. 

1970 

Herminio Almendros es reuneix ambla Secció. 

11 Encontre Peninsular de Tecniques Freinet, a Monteada. 

Edició d' Un estiu a la Marina Alta de Carme Miquel. 

1971 

1 Estatge"Sobre problemes de l'ldioma al PV" a Castelló. 

Es crea el Secretariat d'Ensenyament de l'ldioma. 

1972 

IV Encontre Peninsular de Tecniques Freinet, a Mollet. Carta de l'EM. 

1973 

S'obri la Nostra Escola Comarcal a Catarroja. 

Es publica la revista Putxinel·li dirigida per Carme Miquel 

1974 

Naix l'Associació per a la Correspondencia i la lmpremta escolar 
(ACIES). 

Es publica el llibre Veles i vents de Ferran Zurriaga i il·lustracions de 
Manolo Boix. 

Primers cursos de Lingüística Valenciana i la seua didactica de l'ICE 
de la Universitat de Valencia. 

Inicia l'activitat el Col·lectiu de mestres de La Safor. 

-

1975 

Comenc;a a funcionar l'Escola Gavina a l'Eliana. 

Experiencia d'ensenyament en valencia a l'escola pública de Barx. 

1976 

1 Escola d'Estiu del País Valencia, a Valencia. 

Es funda l'escola El Rotgle a Castelló de la Plana. 

Edició d'EI Llibre de Pau de Mª Victoria Navarro, Tere Pitxer i Alfred 
Ramos. 

1977 

Naix el Moviment Cooperatiu de l'Escola Popular (MCEP) al Congrés 
d'ACIES de Granada. 

Es crea l'lnstitut de Renovació Pedagógica. 

Comencen les classes d'EGB a Les Carolines. 

1980 

S'edita Sambori de Adela Costa, Marisa Lacuesta i Alfred Ramos. 

1981 

La institució Alfons el Magnanim publica Els ful/ets pera l'escola. 

1983 

S'aprova el projecte de Llei d'ús i ensenyament del valencia (LUEV). 

Revista Triunfo (1971} 
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Serra d'or (1968} 

CUADERNO« 
~d Ol~LOOO, 

Cuadernos para el diálogo 
(1967} 

MOVIMIENTO DE LA 

ESCUELA MODERNA 

TECNICAS FREINET 
volencia-espono-1967 

-----------------------~ 

Collita (1967} 

r-----------------------, 1111 macstt•o de csmac-la 1 

LA PEDAGOGIA 
LIBERADORA 
DEFREINET 

Revist Triunfo (1971} 

Serra d'or (1968} 
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<<L'infant és de la mateixa naturalesa que nosaltres>> 

(lnvariant núm. 1 de C. Freinet) 

EL CONTEXT 
FRANQUISTA 

Raimon (1963) 

«Jo vine d'un silencian

tic i molt llarg» cantava 

Raimon en els anys 60. 
Era el gran silenci impo

sat pel franquisme que 

amagava el passat per 

tal que ningú poguera 

construir un present di

ferent al de la dictadura. 

Pero tots els sistemes 

poden tindre escletxes 

per on puguen entrar vi

sions diferents del món. 
.. 

L'AULA AUSIAS 
MARCH 

En 1959 l'Aula Ausias 

March de la Universitat 

de Valencia fou l'origen 

d'iniciatives cultura Is, so

cials i polítiques al mar

ge del regim 
, 

LA FORMACIO DELS 
MESTRES DURANT LA 
DICTADURA 
____ __ _____________ _________ , 

@4h~A~~-~~ ..f~W/~ 
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Escola de Magisteri de Valen cia 
(1958) 

A Magisteri s'accedia als 

14 anys amb el Batxille

rat Elemental. Adoles

cents que estudiavem en 

espais separats amb 

una formació pobra i ele

mental i educats amb 

els «Principios del Movi

miento» i tot el corpus 

de la religió Católica. Es

glésia i Estat adoctrina

ven amb practiques reli

gioses (misses, exercicis 

espirituals ... ) i poi ítiq ues 

(campaments ... ). 

LO RAT PENAT (LRP), 
UN AIXOPLUC ENMIG 
DE LA TEMPESTA. 

Claustre de professors de Lo Rat 
Penat (1954) 

Una escletxa va ser la 

societat Lo Rat Penat de 

Valencia. La decisió del 

president González Martí 

(1949-1958) d 'iniciar l'en

senyament del valencia i 

la col·laboració de Caries 

Salvador van ser algu

nes de les formes de re

sistencia amb la creació 

deis Cursos de Llengua. 

Amb Nicolau Primitiu 

(1958-1961 ) i Segura de 

Lago (1961-1972) es con

solida el procés. 

Aplec de Lo Rat Penat a Xativa 
(1957) 

A LRP la Secció de la Jo

ventut ajuda a activar 

la consciencia nacional. 

Organitzaren el primer 

Aplec de la Joventut del 

País Valencia a Llíria en 

1960, el Teatre Estudi i 

els cicles de conferen-
• c1es. 
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Cursos de valencia a LRP (1966) 

ELS CAMINS DE LA , 
FORMACIO PERMA-
NENT 

Els mestres joves dialo

garem amb els mestres 

republicans que s'havien 

salvat de la repressió. Ells 

foren el primer referent 

que descobrírem. 

FINESTRES OBERTES .. 
QUE ANAVEM 
TROBANT: UN LLIBRE 1 
UN DISC 

NOSALTRES 

Joan Fuster ELS 
VALENCIANS 
----------------------------

Nosaltres els valencians (1962) 

Dos esdeveniments de 

1962 ajudaren a desvet

lar la consciencia de país. 

La publicació de Nasa/
tres els valencians de 

Joan Fuster i l'actuació 

de Raimon en el 111 Aplec 

de la Joventut a Castel ló. 

UNA REVISTA 
OPORTUNA 
La Revista El Correo de la 

UNESCO va ser pera no

saltres un espai on des

cobrírem personatges 

i educadors d'arreu del 
, 

mon. 
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Aplec de la Joventut de LRP 
(1960) 
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<<Ser més gran no significa necessariament estar per damunt dels altres.>> 

(lnvariant, núm. 2) 

, 
LA SECCIO DE 
PEDAGOGIA DE LRP 

Ruta de Mestres a Olocau (1965} 

Pera realitzar les activi

tats activa rem la Secció 

de Pedagogia. Naixia el 

primer Moviment de Re

novació Pedagógica del 

País Valencia i un deis 

primers de l'Estat espan

yol. Alló ens facilita una 

visió diferent del nos

tre paper de mestres en 

el dret a l'escolarització 

en valencia. Tractavem 

qüestions d'educació 
. ' 
1 comen~a rem a reu-

nir-nos. En la biblioteca 

de LRP descobríem el 

Butlletí de Mestres de 

Catalunya, les Lli~ons de 
llenguatge d'A. Galí i la 

biblioteca de l'Associació 

Protectora de l'Ensen

yan~a Valenciana. 

UNA DESCOBERTA 

L'estada de Ferran Zu

rriaga, el juliol de 1962, 

al camp de Treball del 

SCI a Arieja (Fran~a), ens 

facilita el descobriment 

del moviment de l'Escola 

Moderna i la Cooperativa 

d'Ensenyan~a Laica. 

Camp de treballa Arieja-Fe
rran Zurriaga (1962} 

ELS CAMINS DE LA , 
FORMACIO 
PERMANENT 

ELS ESTATGES 

Els estatges eren reu

nions de cap de setmana 

on es convivia debatent 

i mostrant els treballs i 

es donaven a conéixer 

les aportacions peda

gógiques i en l'aplicació 

de les tecniques didacti-
Célestin Freinet Técniques q e 

Freinet (1970} U S. 

En aquell moment, la 

tasca i l'organització 

deis mestres seguidors 

de Freinet era alló que 

nosaltres buscavem. Es 

creen de forma autóno

ma el treball en grups. 

Congrés de Pau-C. Miquel, 
F. Zurriaga (1968} 

Perpinya-Congrés de l'EM-Fe
rran Zurriaga-Carme 
Miquel-Manuela Rico (1966} 

Roma-Congrés Internacional 
Ensenyament Laic. Pilar Cala
tayud (1968} 

Congrés de Ni<;a-Ismael Blaso 
i Roser Santolaria (1971} 

ELS CONGRESSOS 

En 1966, l'lnstitut Coo

peratiu de l'Escola Mo

derna (ICEM) celebra a 

Perpinya el XXII Congrés 

Internacional de l'EM. 

~ -- -.-..------------- --...- -....-...----, 
' CARTE DE CONGRESSISTE 

' 

XXlr C8NGRlS INTUNATIONAL 
DE l 1C81.E MllllERNE 

Perplgnan du 4 au S Avrll 1966 

Congrés Internacional de l'EM 
a Perpinya (1966} 

El grup valencia agafava 

el testimoni deis mestres 

exiliats. Hi assistírem sis 

companys de la Secció 

de Pedagogia (Carme 

Miquel, Adela Costa, Pilar 

Calatayud, Manuela Rico, 

Pilar Vela i Ferran Zurria

ga). Establírem relacions 

amb altres ensenyants. 

La Secció es va integrar 

en el Moviment Freinet 

i ens convertírem en un 

referent a l'Estat espa n

yol. Participarem en al

tres congressos interna

cionals com ara Andorra, 

Roma i Pau. 

, 
LA COOPERACIO 
CENTRE DE LA 
CONCEPCIÓ 
FREINETISTA 
La cooperació, essencia 

de les tecniques Frei

net, ens aporta el text 

lliure, la revista, les con

ferencies, l'assemblea, 

la correspondencia ... La 

pedagogia Freinet és re

novadora, activa, popu

lar, oberta ... El centre de 

la nostra acció és el que 

produeix l'aprenentatge 

i el desenvolupament de 

competencies. 
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Felicitació de C. Freinet (1966} 

, 
LA INNOVACIO EN LES 
NOSTRES ESCOLES 

A partir del Congrés de 

Perpinya intentarem 

crear uns espais innova

dors. Eren aquelles a u les 

uns oasis de resistencia 

en un moment en que 

el panorama pedagógic 

era un desert. 

Lectures-Hay que cambiar de 
educación (1964} 
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<<A ningú -ni a l'infant ni a l'adult- no li agrada que el manen autoritariament>> 
(lnvariant, núm. 4) 

LA REVISTA ESCOLA. 
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ORCiAN DE LA SECCIO 
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¡· CSCOLA ! 
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Escola, núm. 3, mar<; 1966 

Escota va ser l'organ 
d'expressió i comunica
ció deis membres de la 
Secció de Pedagogia. 
S'hi exposaven els prin
cipis de la pedagogia 
Freinet, es publicaven 
articles educatius reno
vadors, comentaris de 
llibres moderns, textos 
lliures i dibuixos d'alum
nes, i activitats de la vida 
del col·lectiu que a nava 
transformant l'educació 
del seu temps. 

r----------------------------
1 

! 
1 

! ' 
i 'f'-=o 

1 

! 
1 

! 
1 

i ' . . 

! 1 

o 1 ~ .... 

.... 
$UKARI ~ 

~ 
RULIXICX$ $03.=Q! 1.1. C~ """ 

t.'l:3?J.~~ !IX ·~')«fA 1 CVL!V!U,• ~ 
~ 10~tt' l)l;: LA lJ.&-.CUA A ?1U.'Jlr3 IU .roe. l!U-too. Ji:tl.t.o, ..:_ 

l))S Ll.IlW:S : 

X1Q<.ll.Y3 o .... ... 
() 

"' ESCCLA. • ~--.Abril 196'7 - Mt 6 .. J.."i:¡ 11 (;_ 

CIACU!M De J.4 .l$!.CC10 ~ n.:DA.C.OClJ. le: to !V.f'-)",! .t,~ g 

"' ~ ... 
() 
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Escola, núm. 7, maig 1967 

En juny de 1965, amb les 
tecniques apreses als es
tatges Freinet i amb una 
multicopista, iniciavem 
la publicació d'una «Co
munitat pedagogica de 
treball de mestres valen
cians»: «Avui nosaltres, 
uns mestres del País Va
lencia, hem de sentir-nos 
responsables i comen~ar 
a treballar per un futur 
més esperan~ador per 
al nostre poble, per un 
ideal de convivencia 
mundial i per una escola 
més justa ambla perso
nalitat de l'infant.» 
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Escola, núm. 6, mar<; 1967 

Escota s'imprimí als locals 
de LRP. Les mesures eren 
de 28x22 cm. El nombre 
de pagines varia al llarg 
deis seus cinc anys. S'edi
taren 1 O números. El da
rrer s'imprimí en maig de 
1969. Es tracta del perío
de en el qual s'abra~a de
finitivament la pedago
gia Freinet. El número 4 
és un monografic dedicat 
a Freinet, que morí el 8 
d'octubre de 1966, a Van
ee (Fran~a). 

_____________ ... 

Escola, núm. 8, Escola, núm. 9, 
octubre 1967 gener 1968 

La tirada de la revista 
Escota gira al voltant de 
150 exemplars per nú
mero. La subscripció 
anual fou de cinquanta 
pessetes a l'any. La dis
tribució es feia entre els 
membres de la Secció i 
entre companys de les 
nostres escoles i els que 
s'enviaven a Is mestres 
socis de LRP i alumnes 
deis cursos de Valencia. 
L'edició compta amb una 
ajuda economica de la 
Fundació Gaeta Huguet 
de Castel ló. Quatre per
sones assumiren la tasca 
del consell de redacció: 
Adela Costa, Ca rme Mi
q uel, Joan Tortajada i Fe
rran Zurriaga. 

Escota va ser una publi
cació centrada en el món 
de l'ensenyament, la pe
dagogia, la didactica i 
la practica de l'educació 
Freinet. En les seues pla
nes, per tant, trobavem 
editorials que reflexiona
ven sobre les intencions 
del grup, els articles edu
catius, els comentaris de 
llibres, les notícies sobre 
educació, l'actualitat als 
setmanaris, bibliogra
fies ... 

També es mostraven els 
textos lliures i els dibui
xos deis alumnes, els ar
ticles sobre el movi ment 
Freinet, les tecniques, 
l'autogestió a la clas-
se, els treballs en equip, 
l'intercanvi escolar o l'as
sistencia a congressos de 
l'Escola Moderna. 

r-------- ------------------~ I' 

•i 
1 
1 

~SCOLll 

1 
1 
1 

circular 

secció de peda909ía 

Lo Rot-Ponot • Val•nde 

' '1bnt ,;1q,q 
~---------------------------

Escola, núm. 10, abril 1969 

~------- ------------------, 

circular 

secció de peda909ía 

F.Sf:OLA 

Escola, núm. 9, gener 1968 
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• ~ ..... ;,, ..... • 
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Estatge a Sant Pau (1967} 

En el curs escolar 1966-
67 la Secció de Peda
gogia de LRP organitza 
el seu tercer estatge a 
l'ermita de Sant Pau d'Al
bocasser (23-26 de mar~ 
de 1967), per tractar del 
tema de l'aprenentatge 
del valencia i els meto
des d'ensenya r-lo. 

Estatge a Sant Pau (1967} 

Volíem trobar la meto
dologia més adient per 
portar el valencia a l'es
cola, per véncer les re
sistencies i el prejudicis 
de molts mestres i de la 
societat valenciana. Bus
cavem un model escolar 
on la llengua fos el va
lencia. 

Aquella voluntat nostra 
venia avalada perla ge
neració de mestres de 
1930 que, impulsats per 
Caries Salvador, inicia
ren una serie d'activitats 
escola rs en el mateix 
sentit. Havien organit
zat en 1933, a Sant Pau 
d'Albocasser, la 1 Colonia 
Escolar Valencianista. Es
collírem aquell lloc per 
considerar-nos hereus 
se u s. 

----------- .. 

EL 81LINCUISMO 
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El bilingüismo 
y la educación 
(1932} 
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1 ·------------
Estatge a Sant 
Pau (1967} 

Estatge a Sant Pau (1967} 

Partíem de les ponen
cies de la Conferencia 
Internacional de Luxem
bu rg de 1928. Havíem 
trobat a la biblioteca de 
LRP el llibre El bilingüis
mo y la educación, que 
aportava els treballs de 
la conferencia. També 
comptavem amb els ar
ticles d'Alexandre Galí 
del Butlletí de Mestres 
de Catalunya de 1930-
1933. 

Estatge a Sant Pau (1967} 

Volíem un debat de les 
raons pedagogiques i 
psicologiques de l'ensen
yament en llengua ma
terna en l'estatge. Pensa
vem que tots plegats 
avan~aríem en eixa idea. 
La presencia de Jaume 
Miret, mestre Freinet del 
grup Batee en els anys 
trenta, feia de pont en
tre aquella generació i 
el nostre grup. També 
comptavem amb Mar-
ta Mata de l'Escola Rosa 
Sensat i de les mestres 
Rosina Camargo i Maria 
de la Roca, que aporta
ven informació de la in
troducció del catala a les 
escoles del Principat. 

---------------------- .. 

Estatge a Sant Pau (1967} 

La presencia de les mes
tres basques, Franziska 
Arregi, Arantza Mendi
zábal i Nekane Auzmen
di, canviaren el debat. 
Partien de la necessitat 
«d'arrelament» deis xi
quets i xiquetes del País 
Base a la llengua del seu 
país des deis primers 
anys d'escolarització. 
Aquelles primeres ikas
toles estaven aportant 
una nova perspectiva 
d'ensenya ment de les 
llengües que, amb altres 

1 
1 
1 
1 

experiencies i nternacio
nals, ens portaria al mo
del d'immersió plurilin
güe actual. 

El valencia havia de ser 
la llengua de l'ensenya
ment. La nostra opció 
era ferma. A la fi, vencent 
prejudicis i resistencies 
es produ·iren canvis que 
ens feren arribar a un 
model escolaron la nos
tra llengua ha entrat en 
moltes escoles com a 
llengua vehicular . 
r------------------ ----------· 1 
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Estatge a Sant Pau (1967} 

Estatge a Sant Pau (1967} 

ASSISTENTS A 
L'ESTATGE DE SANT 

' PAU D'ALBOCASSER. 

Mª de la Roca Aragonés. L'Hospitalet (Barcelona) 

Franziska Arregi Goenaga. Donostia 

Nekane Auzmendi. Pasai Antxo (Guipuzkoa) 

Josep Lluís Blasco. Valencia 

Pilar Calatayud. Valencia 

Rosina Camargo. Barcelona 

Adela Costa. Valencia 

Manuel Davila. Valencia 

Francisco Hernández. Valencia 

Maite Linares. Quatretondeta (Alacant) 

Pepa Llidó. Valencia 

Marta Mata. Barcelona 

Arantza Mendizabal. Lasarte (Guipuzkoa) 

Carme M iquel. Valencia 

Vicent Miquel Tomas. Valencia 

Mª Carme Mira. Valencia 

Jaume Miret. Lleida 

Vicent Mora. Quatretondeta (Alacant) 

Vicent Moliner. Valencia 

Josep A. Moll . Valencia 

Maria Pérez Llorens. Vallanca (Valencia) 

Joan Pla. Alzira (Valencia) 

Mª Pau Ramirez. Valencia 

Jaume Reig. Madrid 

Rafael Sena. Valencia 

MªTeresa Soler Bardají. Lleida 

Mª del Pilar Vela. Valencia 

Ferran Zurriaga . Valencia 
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~ 

LES EXPERIENCIES EN 
; 

L'ESCOLA PUBLICA 
----:- ------- ----------------.. 

de la Secció aportant ac
tivitats i tallers relacio
nats ambles tecniques 
Freinet. 

PRIMERES REVISTES 
ESCOLARS SEGUINT LES 

~ 

TECNIQUES FREINET 

r-i --¡_,-------
1 

' •. :·;-: ,·;:/ ;_:.::.':.'•; ~'.'if!;p,; 
. . -~---:«, !Ht.•~1t•ti¡~ZJ 

Escota Ruiz Jiméncz-Fcrran i . .mfi 1 
1 • 
1 

1 

@i &J, 1%@, : 
alumnes amb la impremta (1966} ,• t~ 1\ ~ I~ •• 

1 . 1 

1 
1 
11 M7@Wp ¡ 

L'expressió lliure, el text 
lliure, la impremta, les re
vistes escolars, la corres
pondencia, l'orga n ització 
de la classe partint de 
l'assemblea ... eren acti
vitats que dinamitzaven 
les classes deis mestres 
de la Secció i animaven a 
altres mestres a participar 
en les nostres reunions i 
estatges, al hora que mi
tjan~ant lectures i textos 
lliures s'anava introduint 
el valencia a l'escola. 

~ 

LA INFLUENCIA DE 
L'ESCOLA D'ESTIU DE 
BARCELONA 

r---------------------------- .. 

1 Escola d 'Estiu a Barcelo
na-Marta Mata, Carme Miquel, 
V. Moliner i Joan Pla (1966} 

El 16 de juliol de 1966, 
Carmen Miquel, Pilar Ca
latayud, Vicent Moliner 
i Joan Pla, van a Barce
lona a la 1 Escola d'Es
tiu, després d'un tall de 
trenta-un anys, que no 
comptava amb aprova
ció oficial. A les Escoles 
d'Estiu deis anys se
güents, ja lega Is, també 
vam assistir els membres 

1 1 1 
1 1 
1 1 .. ____________ .. 

Revista Escolar 
El Carro-Valencia 
(1966) 

.. ____________ .. 

Revista Escolar La 
barraqueta-Torrent 
(1968) 

1 
1 1 
I 0<,tt1AR t1 ;~:_rtJc8'1~ 1 
.. ____________ .. 

Revista Escolar Dig
na Vall-Tavemes de 
la Valldigna (1966) 

r - --- --- - ------

"------------· 
Revista Escolar 
Lanec-Tramuntana 
(1969) 

El carro (1966). Escola 
Ruiz Jiménez de Valencia 
de Ferran Zurriaga. 

Digna Val/ (1966-67). Es
cola de Tavernes de la 
Valldigna de Carme Mi
quel. 

A l'lnstitut d'Alaquas es 
publica El Teuladí(l 967-
68), un recull de texts 
lliures en valencia. En els 
anys següents apareixen 
L'anec (1968) de Tra
muntana, La barraque
ta (1968) de Carme Mi
quel al CN Lope de Vega 
de Torrent i La Ombría 
(1969) de Va llanca, de 
Maria Pérez. 

A la fi del curs escolar 
1966-67, publiquem el 
primer recull de les esco
les que practicaven les 
Tecniques, Col/ita, par
ticipen les escoles Ruiz 
Jiménez de Valencia, Di
vina Aurora de Tavernes 

' 

de la Valldigna, Narcisa 
Freixas de Sabadell, Gra
duada de Sagunt, Beni
fairó de les Vall, Gradua
da d'Algemesí i l'I nstitut 
de Benicalap. A la fi del 
curs escolar 1966-67, pu
bliquem el primer recull 
de les escoles que prac
ticaven les Tecniques, 
Collita, participen les 
escoles Ruiz Jiménez de 
Valencia, Divina Aurora 
de Tavernes de la Vall
digna, Narcisa Freixas de 
Sabadell, Graduada de 
Sagunt, Benifairó de les 
Vall, Graduada d'Algeme
sí i l'lnstitut de Benicalap. 

periencies de Barbiana i 
Summerhill. 

ALTRES ACTIVITATS 
PORTADES ENDAVANT 

; 

PER LA SECCIO 

- La festa de la Primavera 

- El dia escolar de la 
No-Violencia i la Pau 

- La secció «Pedagc)giques» 
de la revista Gorg 

- Els cursets de llengua 
de la falla: Sant Josep de 
la Muntanya-Terol. 

- L.:'organització del con
curs literari infantil «Joa
not Martorell» 

L'ESCOLA EXPERIMENTAL TRAMUNTANA 

1 ,. ~@' ,......,.,..=--
• 1 .. ---_....._ --~--- :.---

~ . - ---- ~ -- :.....----: 
. )1ll!t!P3' . 1 

• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Escola Tramuntana-Mestre Enrie :Alcorisa (1968} 

La voluntat d'uns mes
tres, la col·laboració 
d'uns pares i mares, la 
resposta de la fundació 
Huguet i un grup de be
nefactors va fer possible, 
en setembre de 1968 al 
Vedat de Torrent, la pri
mera escola en valencia: 
Tramuntana. Una escola 
cooperativa, coeducati
va, democratica i laica, 
amb tres mestres de la 
Secció de Pedagogia: 
Adela Costa, Carme Mira 
i En ric Alcorisa. En ella 
s'utilitzaven les Tecni
ques Freinet. També es
tava influ.ida perles ex-

r- -------------------------- .. ¡ 

Escola Ruiz Jiménez amb la 
impremta (1968} 

Curs 1966-67 Impremta esco
lar. Valencia 
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NOUS CAMINS. EL 
CiRUP FREINET DE 

' VALENCIA. 1969-74 

LA stGVh1>A E.POCA CELA EXPERIENCIA FR.ElNET ENf.SPAAA 111 

Organigrama ACIES-PV (1974} 

A partir d'una trobada 
de grups Freinet (Astú
ries, Cantabria, País Base, 
Catalunya i País Valencia) 
el 1969 a Santander, la 
coordinació deis Grups 
Freinet queda en mans 
del grup territorial de 
Valencia. El nucli origi
nari de mestres anava 
creixent. La Secció co
men~a a ser coneguda 
com a «Grup Freinet de 
Valencia». L'impuls de 
les tecniques demanava 
a la Secció una altra for
ma d'organització, inco
moda al si de LRP on el 
secessionisme lingüístic 
comen~ava a fer-se pa
tent. Apoca poc anarem 
abandonant LRP. 

L'ESCOLES D'ESTI U 

El 30 de juny de 1976 es 
realitzava a Valencia la 1 

Escola d'Estiu del PV, or
ganitzada per ACIES i al
tres entitats on, entre les 
seues conclusions fina Is, 
h i havia, a més de !'exi
gencia d'una escola pú
blica i democratica, par
tir de la !lengua propia 
en l'ensenyan~a. 

r-- - - - - - - - - - - - - ., r --·-...... ---------, 
: '@l.~ 
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' ll~llo(l,l 

tk l .. 11110 

Revista Colabo- 11 Escola d'Estiu 
ración-ACIES al PV (1977} 
(1977} 

Conclusions de Premi Ramon Llull 
la 1 Escola d 'Es- Treballar a una es-
tiu (1976} cola rural-Manolo 

Civera (1977) 

ACIES. 1974-19n 

Després de la 1 Trobada 
Peninsular el Grup de 
Valencia rebé el compro
mís de buscar els mitjans 
legals pera crear una as
sociació amb oficialitat 
i cobertura. Realitzarem 
més encontres. 

~-----------------

ACIES (1974} 

El 1970, 11 Trobada Pe
ninsular a Monteada. 

El 1971, 111 Trobada Pe
ninsular a Oviedo. 

El 1972, IV Trobada Pe
ninsular a Mollet del Va
llés (Barcelona) 

, 

El maig de 1974 aconse
guíem que el Ministeri 
de la Governació apro
vara els estatuts de /'Aso
ciación Española de la 
Correspondencia y la I m
prenta Escolar (ACIES). 

·---~----------------------

! bofetin lntetior 0 0 
· 

0 de sem1nar10 de ' 

1 

1 

! 
1 
~----------------------------

Revista Seminari de Pedagogia 
(1972} 

EL SEMINARI DE 
PEDACiOCilA 

Alguns membres del 
Moviment Freinet valen
cia s'incorporaren també 
al Seminari de Pedago
gia del Col·legi Oficial 
de Doctors i Llicenciats 
de Valencia. Publicaren 
articles en el seu organ 
d'expressió Escuela 75 al 
voltant de la problema
tica de l'ensenyament en 
valencia. 

CAL QUE NASQUEN 
FLORS A CADA 
INSTANT 

Estatuts Sindicat Sate (STE.PV} 
(1977} 

Aquells anys van estar 
plens d'activitat política, 
social i sindical i als in
tegrants del moviment 
Freinet, no en van se 
aliens. Associacions de 
ve"ins, partits polítics, sin
dicats i grups culturals i 
socials diversos van ser 
espais als qua Is gairebé 
tots els companys frei
netistes vam dedicar es
for~os. 

r---------------------------, 

EL DIA 
N.:4CJ.QNAL DEL 

·PXI* · VALENCIA 

Dia Nacional del PV (1978} 

MCEP.PV. 1971 

En 1977 ACIES es va con
vertir en el Moviment 
Cooperatiu de l'Escola 
Popular (MCEP) en el IV 
Congrés de l'Escola Mo
derna celebrat a Granada. 
Establírem el grup d'lni
ciació que informava a 
nous ensenyants sobre 
les practiques Freinet. 

~---------------------------~ 

Congrés de Grana
da-ACIES-Mercé Viana-Paqui 
Gimeno i Josep Alcobé-ACIES 
(1977} 
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~ 

LA LLEI D'EDUCACIO 
DE 1970 
r-~--------------------------

PRIMER ESTATGE SOBRE 
PROBLEMES DE l'IDIOMA 
Al PAIS VALENCIA 

Costelló de lo Piona, 26-27 juny 1971 

1 Estatge al PV-Castelló de la 
Plana (1971) 

L'any 1970 amb motiu 
de la nova llei d'Educa
ció que feia referencia al 
«cultivo de las lenguas 
nativas», adre~arem un 
escrit al Ministeri. L'apro
vació de la Llei d'Edu
cació, que permetia la 
incorporació de les llen
gües vernacles, va fer 
que alguns mestres in
trodu"iren l'ensenyament 
del valencia. 

Col·lectiu de Mestres de la Ri
bera 

EL SECRETARIAT DE 
L'ENSENVAMENT DE 
L'IDIOMA (1971) 1 ELS 
CURSOS ICE (1974) 

La necessitat de formar 
mestres que ensenyaren 
el i en valencia, va fer 
naixer el Secretariat de 
l'Ensenyament de !'Idio
ma en 1971, facilitant les 
bases deis «Cursos de 

Llengua Valenciana i la 
seua Didactica» (1974) 
dins del programa de 
formació de l'ICE de la 
Universitat de Valencia. 
La didactica de la !len
gua seria impartida per 
membres d'ACIES: Ma
ria Conca, Adela Costa, 
Marisa Lacuesta, Carme 
Miquel, Vicent Moliner, 
Teresa Pitxer i Alfred Ra
mos. 

r-------------------------, 1 • 
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Circular del Secretariat de 
l'Ensenyament de l'Idioma 
(1974) 

Llibres i materials didac
tics d'aquell inici: 

Un estiu a la Marina Alta 
(1970), Carme Miquel i 
Diego 

Veles i Vent (1974), Fe

rran Zurriaga 

El /libre de Pau (1976), 
Mª Victoria Navarro, Tere
sa Pitxer i Alfred Ramos. 

Sambori (1980), Adela 
Costa, Ma risa La cuesta i 
Alfred Ramos 

Grup de Didactica del Catala 
(2011) 

veles 1 
''ents 

Un estiu a la Marina Alta (1970) 
Llibre Veles i Vents (1974) 

Sambori 
(1980) 

El llibre de Pau-Victoria Nava
rro, Tere Pitxer i Alfred Ramos, 
dibuixant i cal·lígraf (1976) 

UN ESCLAT D'EXPE-, 
RIENCIES 1 UNS 
CAMINS ENCETATS ••• 

A la Safor, curs 1975-
76, les aspiracions de 
renovació d'un grup de 
mestres foren arreple
gades per l'inspector 
Diego Bejarano. En el 
curs 1978-79 el «Pla Ex
perimental pera l'En
senyament del Valen
cia» permeté la seua 
introducció a 25.000 
alumnes. 

Col·lectiu de Mestres de la Sa
for amb Diego Bejarano (Ins
pector) 

En 1978 Batiste Malon
da i Teresa Pastor ini
ciaren l'ensenyament 
del valencia a Almoi
nes, degana actual de 
les escales públiques. 
L'anhel d'aconseguir 
l'escola en valencia 
anava estenent-se. 

Es formaren els Col·lec
tius d'Ensenyants: la 
Safor (1977), la Ribera 
(1978), la Costera (1978), 
el Baix Vinalopó (1980), 
la Plana (1980), l'Alt 
Palancia (1983) i la Ma
ri na Alta (1983). 

Malauradament els en
trebancs i les resisten
cies foren nombrosos, 
com ara que en 1982 al 
mestre Josep Cebria se 
li obria un expedient 
a Alzira o la prohibició 
administrativa a Marifé 
Arroyo de parlar valen
cia als alumnes a l'es
cola de Barx. 

Escola de Barx-Amb Marifé 
Arroyo i Joan Fuster (1980) 

Sanció a Josep Cebria (1981) 

LA CAPPEPV 

La Coordinadora 
d'Alumnes, Pares i Pro
fessors per l'Ensenya
ment Públic (CAPPEPV) 
es constituí el 15 de des
embre de 1984 a Mas
sanassa, convocada per 
una comissió deis pares 
del CP Lluís Vives. Carme 
Miquel i Rosa Raga, que 
formaven part del MCEP
PV, foren animadores de 
la CAPPEPV. 

Text d'un alumne de l'esco
la Carolina Sala de Pego (Pep 
Bas, Maria Jesús) (1974) 
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LLEI D'US 1 ENSENYAMENT DEL VALENCIA, 1983 

r--- --------------------------------, 

I~ 
1 

Escola El Rotgle. Castelló de la Plana (1976) 

Una de les tites més 
importants des d'una 
perspectiva legal va ser 
l'aprovació de la Llei d'Ús 
i Ensenyament del Valen
cia (Llei 4/1983 de 23 de 
novembre). 

En l'article 18 del títol 
segon establia: 

El valencia i el castella són 

llengües obligatories als Plans 

d'Ensenyament deis 

nivells no universitaris. 

10/COMARCAS . 
LA VALLD'ALBAIDA 

Montavemer: 
El alcálde prohibe 
dar clases 
de valenciano 
CA~1EN AOUll..0 

r --- ~---, 

Felipe Salvador Quilis, akalde de Ja 
localidad, ha prohibido que Se con1i
núen dando da.ses de valenciano a 
un gruPo de vecinos. 1aualmen1e, ha 
amenazado con abri,r cx:pcdimte al 
maC$lroque las impani.a. 

El grupo de vecinos que se ha vi.¡to 
privado de las da.ses había $0licitado 
tn un pleno municipal d eorrespon. 
dien1e permiso para utllizar un aula 
de las escuelas nacionales con d fin 
de recibir las clases de vakneiano, de 
forma gra¡ujta y dadas por un profe
sor dcl centro. 

1 
J MISTRAL 
1 

C~operaliva d' Ensenyament 

l 
t.'.-ll'li• Cure 73 • 74 

~-,.- ----~ 

La autorización no la podia dar el 
alcaJde sino que oorrcspondia darla 
a l Consejo dcJ Centro escolar, que 

""todaVm no cst• coru:1ituido. Ante la 
situaei6n, los v«inos hablaron con 
el director y consiguieron el ~rmiso. 

El alcalde, el concejal de Cultura )' 
el padre de un alumno se presenta
ron cuando se estaba dando la terce
ra clase. Despu~ de mantener u.na 
bre\'e conversación, ti alcalde negó 
el permiso p31a $qUir dando las cla· 
ses y amenazó aJ maestro con abrirle 
exPf(iientt. 
L.--------~ 

Llei d'Ús i Ensenyament 
del Valencia (1983) 

Escola Masies (Tramunta
na) (1973) 

Prohibició valencia a Mon
taverner (1980) 

1 afegia al 19: 

Hom procurara, en la mesura 

de les possibilitats organit

zatives deis centres que tots 

els escolars reben els primers 

ensenyaments en llur llengua 

habitual, valencia o castella 

( ... ) i qualsevol que haja estat 

la llengua habitual en iniciar 

els estudis, els alumnes han 

de estar capacitats per utilit

zar, oralment i per escrit, el 

valencia en igualtat amb el 

castella, en acabar l'ensenya

ment obligatori. 

Aquella Llei d'Ús i En
senyament del Valencia 
(LUEV) era aprovada per 
les Corts Valencianes en 
solemne sessió celebra
da en la Diputació d'Ala
cant, amb l'abstenció 
de la dreta representa
da per Alianza Popular i 
Unió Valenciana. 

Foren cinc els centres 
públics capdavanters 
que comen~aren a fer 
realitat l'esperit de la 
llei introduint l'ensenya
ment en valencia en el 
curs 1983-84: 

Sant Jaume d'Almoines 

Gregori Maians de Bellreguard 

Lluís Vives de Massanassa 

Felix Rodríguez de la Fuente 

de Manises 

Lluís Vives d'Ontinyent 

Escola Infantil Ausias March de 

Massanassa 

Escola Les Carolines (1972) 

A les qua Is cal afegir les 
escoles cooperatives va
lencianes de: 

La Masia (1975) de Museros 

La Gavina (1975) de Picanya 

La Nostra Escola Comarcal 

(1973) de Picassent 

Les Carolines (1976) de Picas

sent. 

El Rotgle (1976) de Castelló de 

la Plana 

L'Aire Lliure (1976) d'Alacant 

Grans i Menuts (1976) de Cas

telló de la Plana 

r.-----------------, 

i 

,. 
·. , 

L-----------------~ 

Text lliure-Alaquas 

r-----~ -----------, 

Oora Sacrra 
C., P. T11nq<>rt.AJ14!. 
Pfdr~ 

L-----------------~ 

Text Lliure. Polinya 

El Full de la Nostra escola 
Comarcal (1973) 

- ------ ---------, t. 

MCEP.PV-25 Anys Escola Valenciana (2011) 



' 

' 

<<Tot individu vol ten ir exit. El tracas és inhibidor, destructor de l'empenta i de l'entusiasme.>> 
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r----------------------------, 

~----------------------------· 

Linoleum-Escola Ruiz Jiménez 

Nosaltres creiem que 

la formació permanent 

al si de grups de treba-

11 cooperatiu ha estat el 

camí pera reeixir en el 

nostre ofici d'ensenyar ... 

Hem compartit expe

riencies amb els mestres 

de l'ICEM de Fran~a i del 

MCE italians. La coope

ració ens ha facilitat i 

encoratjat en el nostre 

camí per avan~ar en les 

tecniques i practiques 

escolars. Hem anant mo

dificant i plantejant no

ves accions i propostes. 

L'estudi del medi, la in

vestigació ambiental i la 

geografia de la percep

ció. La lliure expressió. 

Els metodes naturals. 

r----------------------------, 

itinerari 
"Aomehat8e..- a!s 
a~toi-s de la i-evi:)fél. 

semb:ro.,." 
santo joan de moró 

~*:n-u 

Itinerari MCEP.PV (1986} 

El projecte de treba-

11 cooperatiu de pares, 

mestres i infants. L'acció i 

la interacció del subjecte 

amb el medi, el compro

mís i l'acció amb l'entorn. 

L'educació pera la reso

lució no violenta de pro

blemes. 

Diari escolar 

el diari 
escolar 

Célestin Freinet 

Cal que els mestres tre

ballem en un ambient 

cooperatiu que consti

tueix la base i la primera 

condició pera transfor

mar l'escola valenciana 

en una escola integral. 

Una escola on constru·im 

una societat integradora 

i referent pera tots els 

valencians i en la qual el 

valencia ens cohesione i 

siga vehicle transmissor 

d'eixos parametres. 

Ens cal un canvi meto

dologic a les escoles i 

les aules, com també el 

compromís del mestre 

o mestra amb el context 

social de la societat va

lenciana 

L'alumne que desconeix 

el seu passat, la llengua 

del seu territori, els seus 

costums, tal vegada po

dra ser un bon integrat, 

una rodeta utilitzable, 
' ' pero no sera una perso-

na capa~ de viure en una 

societat integradora com 

la que nosaltres volem. 

Una escola valenciana 

on la igualtat lingüísti-

ca siga considerada una 

qüestió democratica, 

amb més qualitat demo

cratica, més nivell d'equi

tat i de justícia social. 

MCEP-Pedagogia Freinet 

r---------------------------, 

~"~ ~ ~ 

~·v 
c.'t-~IJ\.. 

~ 

~ ~? · 8 ~ 
¡ s 8 
l ~-____ ... __ ----- -- ------------- --
L'arbre Freinet (1969} 

Com a objectius que 

hem anat perfilant al 

llarg de cinquanta anys 

assenyalem: 

- La defensa d'una esco

la pública, popular i va

lenciana, integradora de 

tots aquells que viuen 

al País Valencia. 

- La normalització lin

güística del valencia, 

sense oblidar que el seu 

aprenentatge consisteix 

en el seu ús. 

- La superació de l'aula 

coma únic criteri d'orga

nització escolar. 

- La recerca científica 

amb participació deis 

mestres coma eix d'una 

nova didactica. 

- La implicació de la tas

ca escolar en la realitat 

del seu medi social. 

- La figura del mestre-in

vestigador, com una 

prioritat pera la renova

ció i l'actualització esco

lar de l'ofici de mestre. 

1. CA!\'!'S 1)1!. Tltt&AU. 
,~ ...... i.......,,, 

2. f'LA:<.'ft$ ARO'-!ATIQVES 
AJ1~N•1i 

#.LA PAM:AUW\ t$ U'.'iA AV't.''TURA --
PROXIMS TlTOLS 
COS OO.W 1..CS !-'0$Tlt:tS Tf,ltJtt:S 

Vi<-#'11~ 

LA U.>!.'iOUA QUt PARLCI .,.,_ M""" 
LAClt.'>'QA Al. PA(i; V Al.J'..,"1(1). 

Vkdelo'N

l."RSO(U,A DtL MtU POBU: 
1·-~ 

f '"''$TITUC«) •'AL'Q,.,"$ (l MAGNANIM"' 

1 

jidlets ¡ 
per a l'escola ¡ 

---·· -
~--------------~--~-~-----------~ 

Fullets per a l'escola. BT. (1981} 

r----------------------------, 

L'ESPART 
Alumnes8é. 

DESEMBRE84 C.P. Sumocórcer 

Ho coord'nct et lret>OI ROGtR PONS VIOAl (;ENERBS 

Treball de camp. Escola de 
Sumacarcer 

Linóleum (1968} 

1 

• 1 
1 
1 



<<La vida nova de l'Escola su posa la cooperació escolar, és a dir, la gestió pels usuaris, 
incloent-hi l'educador, de la vida i del treball escolar.>> 
(lnvariant, núm. 24) 

UNA PEDAGOGIA QUE PERVIU 

MCEP.PV. (2011} 

En la nostra tasca, l'ofici 

d'ensenya r, no podem 

dir que hem arribat a la 

meta. Sempre podem 
, 

avan~ar una passa mes. 

Nosaltres seguim pen

sant que ens cal seguir 

bastint i treballant pels 

nous reptes d'una escola 

valenciana i en valencia. 

En ella haura de fer-se 

present: 

Actualment, passats 

més de 50 a nys des de 

la creació de la Secció 

de Pedagogia de LRP, 

podem manifestar la vi

gencia i consolidació 

de molts deis planteja

ments pedagogics que 

vam comen~ar a defen

sar, als quals s'han afegit 

altres en constituir-se el 

Moviment Cooperatiu 

d'Escola Popular (MCEP. 

PV) i encara actualment 

funciona el principi clau 

que ens va agermanar. 

El de l'ensenyament en 

valencia n'és un. El de la 

recerca d'una renovació 

pedagogica motivadora i 

possible n'és un altre. 

l l'intercanvi d'experien

cies i el principi del tre

ball cooperatiu com el 

camí de la formació per

manent, constitueixen 

l'eina que en el nostre 

ofici sempre ens ha per

més seguir avan~ant. 1 

cal seguir avan~ant en el 

camí de la llengua, fins 

aconseguir que el valen

cia siga pera tots la !len

gua de cohesió del po

ble valencia. 

Ara, amb el mitjans elec

tron ics, la idea de «la 

infantesa» esta desapa

reixent rapidament. Cal

dra preguntar-nos si no 

sera l'escola l'última de

fensa contra la desapa

rició de la infantesa (de 

set a disset anys). 

- L'experiencia deis 

alumnes. 
· ~ 

r-----------, r----------• 
ESCOLA 1 LLENGUA 

1 AL Atj$ 
4 ' IALENCIA 

____________ .. 

Escola i Llengua al PV (1976} 

Passat i Present de Célestin 
Freinet (2017} 

Serem els de l'ofici d'en

senyar qui haurem de 

servir perdonar una 

educació crítica, edat per 

edat, de tot allo que «és 

just i el que és ver», amb 

moral i esperan~a? 

- La retlexió cooperativa 

deis propis mestres. 

- La implicació deis pa

res i de tot l'entorn deis 

xiquets i xiquetes, coma 

medi educador. 

- Les tecniques i practi

ques sobre les qua Is s'ha 

de construir el model 

d'ensenya ment-a pre

nentatge deis nostres 

infants. 

~-----

Carme Miquel-Una mestra del 
País-Saó Edicions (2004} 

Francesca Gimeno. Trajectoria 
Pedagogica- Manolo Civera 
(2013} 

La Drova-MCEP.PV (1990} 

MCEP.PV (2010} 

1 
1 
1 

J Jl 
~--- : 1 

- 1 
1 
1 

1 1 
1 - 1 
1 • • ' 1 

t _ -----_: _ -_·_ ------------~ 

La Mestra-Víctor Gómez 
Labrado (1995} 

1 
1 
1 
1 
1 
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