Villanueva de Castellón
9, 10 i 11 de novembre de 2018

L’ENSENYAMENT
A LA RIBERA
DE XÚQUER

Benvolguda companya / benvolgut company,
Ens posem de nou en contacte amb vosaltres per tal de recordar-vos que la XVIII Assemblea d’Història
de la Ribera se celebrarà a Villanueva de Castellón els dies 9, 10 i 11 de novembre de 2018. Com ja informàrem en les circulars anteriors, l’assemblea s’organitzarà al voltant de dues sessions simultànies:
Monogràfica, que se centrarà en L’ensenyament a la Ribera de Xúquer, tema en el qual s’inclouran aspectes com: centres educatius (parvularis, escoletes, col·legis, instituts, acadèmies, centres
universitaris, conservatoris, etc.); sistemes educatius i la seua repercussió en la pràctica docent; les
experiències d'innovació pedagògica; educació, instrucció i cultura en àmbits no regulats; el personal docent, catàlegs i biografies; la contribució a la normalització lingüística; edicions de material
curricular; aules de gramàtica medievals i modernes; reglaments i ordenances municipals sobre
educació; la impremta a l’escola; arquitectura escolar; i qualsevol altre aspecte relacionat amb l’ensenyament a la nostra comarca tractat des d’un punt de vista històric.
Miscel·lània, que tractarà aspectes relacionats amb les Fonts i Metodologia, Arqueologia, Història
Antiga, Història Medieval, Història Moderna, Història Contemporània, Art i Geografia de la Ribera de
Xúquer.
Tots aquells que vulgueu participar o presentar una comunicació, haureu d’omplir el full d’inscripció
adjunt i enviar-lo per correu ordinari o correu electrònic. El Secretariat Permanent serà qui determinarà
l’acceptació o no acceptació de les comunicacions.
El termini de presentació de comunicacions s’ajorna fins al 19 d’octubre de 2018 i el termini d’inscripció
per als assembleistes fins al dia 26 d’octubre de 2018.
Tots aquells que vulgueu presentar una comunicació, a banda d’emplenar el full d'inscripció, haureu de
presentar un resum del vostre treball en un full, especificant el títol i el nom de l’autor, abans del 26 d’octubre, per poder-lo lliurar als participants juntament amb el material de l’Assemblea.
Cal dir que el temps d’exposició de cada comunicació estarà al voltant dels 15 minuts, encara que el treball definitiu per a la publicació pot arribar fins als 25 fulls a doble espai.
El Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València expedirà certificats d’assistència i de presentació de comunicacions a tots aquells inscrits que hagen satisfet la quota. Igualment, el
Secretariat Local ha fet les gestions oportunes per tal que el professorat matriculat tinga reconeguda la
seua assistència per part de la Conselleria d’Educació mitjançant els certificats que expedeix el CEFIRE
de Xàtiva.
Per últim, us fem saber que el Secretariat Local està preparant dues exposicions amb motiu de l’Assemblea: una mostra sobre Castelló i l’ensenyament, i Dones Mestres (projecte de l’artista Ricard Huerta).
Totes dues s’inauguraran el pròxim 27 d’octubre i es podran visitar fins al final de l’Assemblea.
Cordialment,
Secretariat Local de la XVIII Assemblea d’Història de la Ribera
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