Les Trobades d’Escoles en Valencià evidencien
que l’ensenyament en valencià és l’educació
òptima i capdavantera, que recull l’experiència
dels corrents pedagògics europeus. Aquest model
d’escola crea ciutadans i ciutadanes amb valors
de solidaritat, igualtat i justícia, alhora que
garanteix el plurilingüisme real, és a dir,
aconsegueix que l’alumnat domine les dues
llengües oficials i l’anglés. Aquesta formació
es desenvolupa des de l’estima del valencià
i l’arrelament al medi. Gràcies a l’aprenentatge
de llengües ens acostem a les diferents cultures:
com més cultures coneixem, més tolerants som.
L’educació és una eina fonamental per transformar
la societat i garantir els principis de llibertat.
Per aquesta raó, en Escola Valenciana prenem
de referència el nostre model educatiu i l’hem
proposat a totes les escoles per afavorir la
formació de persones crítiques, raonables,
amistoses, cooperatives.

Il·lustració: Rocio Bonilla
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Les Trobades són també un espai de convivència
i una invitació a participar i unir-nos des del
respecte, la diversitat i la interculturalitat. Cada
any, més de 200.000 persones celebrem la
vitalitat de la nostra llengua i expressem el desig
compartit de viure en valencià. Som un poble
amb un projecte comú: volem comunicar-nos
en la nostra llengua i tenim el dret de fer-ho.
En valencià, creixem. Aquest lema festeja amb
la nostra cultura popular dels nans i gegants
i suggereix un missatge vertebrador: parlar
valencià ens fa compartir experiències, ens
enriqueix culturalment, amplia el nostre
coneixement del món, ens ofereix la clau
d’accés per descobrir altres llengües. Gràcies
al valencià experimentem un creixement vital:
ens fa savis de la vida, ens fa grans de cor,
ens fa gegants per albirar el futur.

Som País Valencià. Necessitem mitjans de
comunicació públics en la nostra llengua que
ens cohesionen, ens acosten la diversitat cultural
Nosaltres, amb més de 30 anys de bones
pràctiques docents, diem ben clar que en el nou i donen a conéixer la personalitat de tots els
Decret d’Educació l’itinerari Avançat és qualitat, pobles que fan País Valencià. Ens cal comptar
és el més proper al nostre model lingüístic d’escola. amb la correspondència de les televisons IB3
i TV3.Volem que les nostres arrels cresquen
Aquest programa és l’únic que garanteix el
fortes, es desenvolupen lliures, i volem que els
plurilingüisme real. Des d’Escola Valenciana
nostres fruits arriben a la saó des del sud fins
convidem als centres educatius que encara no
al nord.Volem compartir les paraules heretades
tenen programes avançats a fer camí amb
i apreses amb tota la ciutadania en qualsevol
nosaltres. Els oferim el nostre suport i el nostre
context. Per tant, necessitem una llei d’igualtat
assessorament per incorporar-se al programa
lingüística. És un dret que tenim tots els
òptim en un curt termini de temps. Així,
valencians i totes les valencianes. Ara ens trobem
necessitem la complicitat dels pares, les mares
en una situació discriminatòria respecte d’altres
i el professorat, perquè demanen sempre qualitat
educativa i, de forma progressiva, puguen arribar pobles amb llengua pròpia. Els poders públics
han de vetllar per la correcta implementació dels
als programes avançats.
plans de normalització i foment del valencià i
posar en marxa totes les polítiques necessàries
per garantir la plena igualtat lingüística.
Sense dubte: en valencià, creixem.

Bromera, 30 anys amb l’escola en valencià

Il·lustració de portada: Anna Roig Llabata - lavalenciana.org
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ORDRE DE LA CERCAVILA

DILLUNS 3 D’ABRIL

DISSABTE 8 D’ABRIL

A les 13h Roda de premsa de
presentació de la Trobada a l’IES Lluís
Vives.

A les 11,30h Creixem amb els contes a
Ca Revolta, a càrrec d'Eva Andújar,
contacontes.

DIMARTS 4 D’ABRIL
A les 10h II Trobada Musical de Centres
d’Ensenyament en Valencià al Palau de
la Música.
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DIUMENGE 9 D’ABRIL
A les 10,30h Concentració a l’esplanada
de l’IES Lluís Vives.
Cercavila amb bandes de música,
dolçaines i tabals, batucades… pels
carrers de la ciutat. En arribar a la
Pl. de l'Ajuntament, entrega als centres
participants del record dissenyat per
l’alumnat de l’IES Lluís Vives.
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Carrer de les Barques
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Fins les 13h Un munt de tallers
per a gaudir de la festa.

A les 13h Dansà participativa a càrrec
A les 18h Lliurament del Premi Sambori
del Grup de Danses Sant Roc.
Trobada al Teatre Principal. Presentació
A les 13,30h Contes per a la butxaca,
a càrrec de Joan Alamar i actuació
musical de l’alumnat de l’IES Lluís Vives. actuació d’Eva Andújar, contacontes.
A les 14h Dinar. Recordeu portar
DIMECRES 5 D’ABRIL
els entrepans!
A les 10h II Trobada Musical de Centres
A les 15,30h Concert de Ramonets.
d’Ensenyament en Valencià al Palau de
A les 17h Fi de la Trobada.
la Música.

de València

A les 20,30h Inauguració de l'exposició
“Nosaltres, les valencianes. Escriptores
en el temps” a Ca Revolta, organitzada
per la Fundació pel Llibre i la Lectura.
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Ajuntament

A les 18h Inauguració de l’exposició de
fotografia La natura a la ciutat al Jardí
Botànic. Entrega de premis a les millors
fotografies presentades al concurs.
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Carrer de Correus

1. IES Lluís Vives
2. IES El Carme
3. CP Teodoro Llorente
4. CP Santa Teresa
5. CP Cervantes
6. CP Les Arenes
7. CP Malva-rosa
8. IES Isabel de Villena
9. CP El Grau
10. CP Núm. 103
11. CP Pare Tomàs de Muntanyana
12. CP Aiora
13. EI Les Rondalles
14. CP Miquel Adlert i Noguerol
15. EI El Bressol
16. CP Carles Salvador
17. CP Pare Català
18. CP Mestalla
19. CP Federico García Lorca
20. CP Vicente Gaos
21. CP Mare Nostrum
22. IES Serpis
23. CM Santiago Grisolía
24. CP Campanar
25. CP Giner de los Ríos
26. CP Benimàmet
27. IES Benimàmet
28. CP Lluís Guarner
Organitza:

Plaça de
l’Ajuntament

DIJOUS 6 D'ABRIL
A les 13h Concert de Xavi Sarrià i Feliu
Ventura a l'IES Lluís Vives, “Llibres.
Batalles. Cançons”.

Adreces d’interés:
IES Lluís Vives. Carrer Xàtiva, 11

Col·laboren:

TALLERS

Palau de la Música. Passeig de l'Albereda, 30
Teatre Principal. Carrer de les Barques, 15

ORGANITZACIÓ

Ca Revolta. Santa Teresa, 10

Amb el suport de:

ESCENARI
AMBULÀNCIA

C/ Xàtiva, Pl. Sant Agustí, C/ Sant Vicent Martir i Pl. de l’Ajuntament

29. CP Ciutat Artista Faller
30. CP Manuel González Martí
31. CP Prof. Lluís Braille
32. CP Miguel Hernández
33. CP Max Aub
34. CP Pràctiques
35. CP Lluís de Sant Àngel
36. CP Rafael Altamira
37. CP Tomás de Villarroya
38. CP Josep Soto Micó
39. CP Pare Manjón
40. CP Sara Fernández
41. CP Prof. Ramiro Jover
42. CP Jaume Balmes
43. EI El Trenet
44. CP Dr. López Rosat
45. CP Eliseu Vidal
46. CP Nicolau Primitiu
47. CP Ciutat de Bolònia
48. CP Sant Àngel de la Guarda
49. CP Rodríguez Fornos
50. IES Patraix-Vicenta Ferrer
51. IES Juan de Garay
52. IES Cid Campeador
Facultat de Magisteri
Universitat Politècnica
de València

