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AJUNTAMENTS:

Altea
Benidorm
Callosa d’ En Sarrià
Finestrat
L’ Alfàs del Pi
La Nucia
La Vila Joiosa
Orxeta
Polop
Relleu
Sella
Tàrbena

AMPES I CENTRES:

ALTEA
El Blanquinal
Garganes-Foieta
Les Rotes
L´Olla
Altea la Vella
lES Altaia
IES Bellaguarda

BENIDORM
EI Les Fontanelles
Mestre Gaspar López
Puig Campana
Serra Gelada
Vasco Nuñez de Balboa
El Murtal 
lES Beatriu Fajardo
IES L´Almadrava

CALLOSA D’EN SARRIÀ
Bernat de Sarrià
Mirantbò

FINESTRAT
Puig Campana

L’ALFÀS DEL PI
Santíssim Crist
Veles e Vents

AMPES I CENTRES:

LA NUCIA
Sant Rafael
La Muixara
lES La Nucia

LA VILA JOIOSA
Hispanitat
Mare Nostrum
La Torreta
Poble Nou
La Ermita
Gasparot
Dr. Esquerdo
lES La Malladeta
lES núm 3
IES Marcos Zaragoza

CRA ORXETA-RELLEU-
SELLA

POLOP
Sant Roc

TÀRBENA
Sant Salvador

Col.labora:

REGIDORIA D’EDUCACIÓ



MANIFEST DE LES TROBADES 2017
EN VALENCIÀ, CREIXEM

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

CALENDARI D’ACTES DE LA TROBADA 2017
DIMECRES 24 DE MAIg
20:30 Taula redona: Plurilingüisme: per què? Al Centre Social d´Altea amb la 
participació de Jaume Fullana Mestre (Director General de Política Educativa de la 
Generalitat Valenciana), Joan Borja Sanz i Vicent Brotons Rico (Professors Titulars 
de la Universitat d´Alacant), Noemí Navarro Ortega (Estudiant de Grau de Mestre 
en Educació Primària) i Maria Rosa Soler Martínez (Mare); moderada per Vicent 
Romans Noguera (Mestre).

DISSABTE 27 DE MAIg. TROBADA
11:30h. Concentració al Portal Vell i cercavila fins a la Plaça de l´Església 
acompanyats de xirimita i tabalet i la bandeta de la Societat Filharmònica 
Alteanense.

De 12:00h. A 14:00h. Tallers  i  actuació del grup de danses BellaguardaTradicions. 
Els treballs col·lectius d´infantil del Sambori i els dibuixos finalistes del concurs de 
dibuix s´exposaran al mirador de la casa del rector. Comptarem amb la participació 
de la Muixeranga d´Altea.

14:00h. Dinar de cabasset a les taules que disposarà l´organització. Els 
comerciants de la plaça oferiran bosses de recapte per emportar, a preus populars 
(consulteu comerços col.laboradors en aquest fullet).

16:30h. Entrega dels guardons als centres i entitats que participen a la 
Trobada i del premi del concurs de dibuix per a la portada del díptic. Lliurament 
dels premis Sambori de literatura infantil i juvenil; tancaran l´acte, en nom de 
la Coordinadora per l´Ensenyament en Valencià de la Marina Baixa, Pere Ramon 
Zaragozí, i l´Alcalde d`Altea, Jaume Llinares Cortés. En acabar, berenar per a tots 
els assistents i actuació del cor de l´Escola de Música de la SFA.

20:30h. Concert de la gira d´Escola Valenciana amb l´actuació de Gem, 
L´Home Brut i King Kong Boy.

ESTABLIMENTS COL.LABORADORS
       CABASSET TROBADA
1  Bar La Cúpula de Altea

2  Bar La Plaza

3  Restaurant Bar El Racó

4  Restaurant Octopussy

5  Wapi Gelato Lab

6  Restaurant D´els Artistes 

ITINERARI DE LA CERCAVILA 
(Portal Vell-Calvari-Sant Miquel-Plaça)

Avinguda  de  Alcalde  Juan  Alvado  Pérez
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