
Jornades
d’estiu 2018

GANDIA (la Safor)
Divendres, 6 de juliol i

dissabte, 7 de juliol de 2018

OBJECTIUS DE LA JORNADA D'ESTIU 2018

- La jornada d'estiu 2018 d'Escola Valenciana posseeix una 
marcada intenció de compartir les activitats desenvolupades 
pels projectes socials, les àrees de treball i les comissions 
especí�ques de l'entitat.
- La valoració d'aquestes activitats és un objectiu de les 
jornades.
- Així mateix, cal re�exionar sobre el grau d'e�càcia d'aquestes 
activitats i cal també fer balanç dels resultats per proposar-hi 
millores, detectar necessitats i perfeccionar-ne les dinàmiques 
de treball associades.
- A la jornada d'estiu 2018 d'Escola Valenciana s'exposaran el 
conjunt de bones pràctiques, el model de gestió i els ajustos 
organitzatius que el nou equip durà endavant en aquesta nova 
etapa de l'entitat.
- Hi haurà temps també per compartir l'experiència de 
persones i col·lectius que han estat en primera línia en 
l'organització de les Trobades d'enguany.
-  El nou model de jornades d'estiu pretén reunir la gran família 
d'Escola Valenciana, no sols representada per aquelles 
persones situades al nucli actiu de l'entitat, sinó per aquelles 
altres persones i col·lectius pròxims i convergents 
compromesos amb l'auto�nançament de l'entitat, proactius a 
les comarques, vinculats amb l'organització de les Trobades o 
que han col·laborat amb els nostres projectes.

A QUI VA ADREÇADA LA JORNADA D'ESTIU 2018

Membres de la Junta d'Escola Valenciana.
Membres de les comissions i àrees de treball d'Escola 
Valenciana.
Membres dels projectes socials d'Escola Valenciana.
Membres de les Juntes de les coordinadores comarcals i 
entitats d’Escola Valenciana.
Persones i col·lectius comarcals amb vincles amb les 
Coordinadores.
Amigues i Amics d'Escola Valenciana.
Persones que han participat en les comissions organitzatives 
de les Trobades.
Col·laboradors i col·laboradores habituals dels nostres 
projectes socials.
Treballadores i treballadors de la Federació Escola Valenciana.

PROGRAMA DE LES 
JORNADES D'ESTIU 2018

DIVENDRES, 6 DE JULIOL.
Informes de projectes, àrees, comissions

16,00 h Paraules de benvinguda de Natxo Badenes, President 
d'Escola Valenciana.
16,30 h Informes i de�nició d’objectius i estratègies per al curs 
2018-2019:
Voluntariat pel Valencià, Premis Sambori, RadioEscola, Lliga de 
Debat de Secundària, La Gira, Contarelles i Camins, Cinema, 
Amigues i Amics, àrea de Comunicació, àrea de Drets 
Lingüístics, àrea d’Igualtat, àrea d’Educació, àrea de Relacions 
Institucionals, àrea d’Economia, samarretes Trobades 2019
19,05 h FI DE LA SESSIÓ DE VESPRADA
19,15 h Activitats de temps lliure
21,00 h SOPAR

DISSABTE, 7 DE JULIOL

10,00 h Continuació de la presentació d’informes i de�nció 
d’objectius per al curs 2018-2019:
Voluntariat pel Valencià, Premis Sambori, RadioEscola, Lliga de 
Debat de Secundària, La Gira, Contarelles i Camins, Cinema, 
Amigues i Amics, àrea de Comunicació, àrea de Drets 
Lingüístics, àrea d’Igualtat, àrea d’Educació, àrea de Relacions 
Institucionals, àrea d’Economia, samarretes Trobades 2019
13,50 h FI DE LA SESSIÓ MATINAL
14,00 h DINAR
16,00 h Proposta de nous projectes 2018-2019
16,40 h Exposició de la proposta de bones pràctiques, model 
de gestió i organització d'Escola Valenciana
17,40 h Taula redona: l'experiència compartida de les 
Trobades 2018
18,10 h Perspectives polítiques per al curs 2018-2019
19,10 h FI DE LA JORNADA D'ESTIU 2018


