XXXIII Trobada d'Escoles en Valencià del
Camp de Túria. Casinos 2022
Programa d'activitats
DISSABTE 7 DE MAIG. PREMI SAMBORI

18.30 h. Lliurament del Premi Sambori, amb la participació de la Colla de dolçainers del Camp de Túria.
Lliurament del Premi de concurs de Cartells. Lloc: Auditori Municipal.
Amb les actuacions de:
Brass Band del Conservatori de Llíria (direcció: Dani Llosà Peñarrocha).
Cor de Casinos (direcció: Judith Esteve Murgui).
Alumnat de l'escola de música de Casinos (direcció: Isabel Hernández Muñoz, Carlos Martínez Mercado i
Judit Esteve Murgui)

DIMECRES 11 DE MAIG. TROBADA MUSICAL
10.00 h. Arribada i esmorzar. Lloc: Parc Gallipatos.
10.45 h. Trobada Musical. Actuacions dels centres participants: CEIP Sant Miquel (Llíria), IES les Rodanes
(Vilamarxant), CEIP l’Olivera (l’Eliana), CEIP Lloma del Mas (Bétera), CEIP Cervantes (Riba-roja), CRA Alt
Carraixet (Gàtova - Olocau), CIEM Unió Musical (Llíria) i CEIP la Pau (Casinos). Lloc: Auditori Municipal.

DISSABTE 14 DE MAIG. TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
17.00 h. Concentració de les escoles participants al punt de partida (CEIP La
Pau, Casinos).
17.15 h. Cercavila per l’itinerari establert, amb la participació de la Colla de
dolçainers del Camp de Túria i la Batucada Umuca Girls
17.45 h. Arribada de la cercavila a la plaça Major.
Benvinguda als centres educatius participants. Parlaments.
Lliurament de premis del Concurs literari sobre aforismes de Joan Fuster.
18 a 20 h. Tallers a la plaça Major i carrers adjacents.
20.00 h. Concert Ramonets
21.30 h. Sopar de germanor (als carrers adjacents a la plaça Major).
22.30 h. Correfocs als carrers adjacents a la plaça Major.
Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Manifest
Tornen les llums i els colors, les activitats i els tallers, la música i la dansa, la celebració. Les mascaretes -que
encara portem- no poden amagar el somriure de les nostres cares, no amaguen la felicitat exultant perquè
les nostres comarques, places i carrers siguen de nou testimonis de la festa per la llengua que són les
Trobades.
Aquest 2022 i amb el lema “L’Escola que ens fa lliures”, reivindiquem la llibertat d’una escola diversa, feminista
i coeducadora, arrelada, crítica, laica, intercultural, pacifista, democràtica, compromesa, sostenible,
universalista i solidària. En definitiva, una escola lliure.
Deia l’escriptor i assagista Joan Fuster que “si tens un fill, ensenya'l a ser lliure. Encara que siga a costa teua.
En realitat, haurà de ser a costa teua”. I enguany, en el centenari del naixement de Fuster, continuarem
treballant perquè s’eduque en llibertat a totes i tots els xiquets i xiquetes del nostre país.
Serem un clam de llibertat. Un concepte nostre, per dret de justa conquesta a mil trobades, manifestacions,
marxes cíviques, concentracions i acampades, però també per centenars de milers d’hores de docència lliure.
Ja que llibertat és poder parlar, aprendre i treballar en valencià. Perquè llibertat és compartir, consultar,
estimar… I viure. En valencià.
Perquè eduquem en llibertat, el valencià ha de ser un dels pilars fonamentals del nostre sistema educatiu. Per
això insistim que tots els centres educatius han d’estar en condicions d’oferir una càrrega lectiva superior o
igual al 50% en valencià: com més àrees es vehiculen en valencià, millors seran els resultats. A més, és
imprescindible apostar pels programes lingüístics òptims, així els programes experimentals han d’estar
subjectes a garantir l’adquisició del valencià i a promoure la immersió lingüística que és la millor llavor per
avançar en el plurilingüisme, tant als centres d’infantil i primària, com també a secundària.
Enguany més que mai, cal que parlem de llibertat. Aquesta paraula, que tants somnis i anhels ha despertat,
que tantes batalles i sacrificis ha provocat, que tantes cançons i poemes ha inspirat… I és que l’escola és des
d’on naix. De la mà de mestres com Empar Navarro, Carme Miquel o Empar Granell. És a l’escola pública, de
qualitat i en valencià des d’on forgem les llibertats del futur del poble valencià. Només des del coneixement de
la nostra història, cultura, societat, economia farem un país més culte i lliure.
És per tot això que a les Trobades 2022 reivindicarem el nostre model d’escola, “l’escola que ens fa lliures”.
Perquè l’escola que ens fa lliures és la de Joan Fuster i la de les i els mestres que dia a dia ens fan, i ens han
fet, persones lliures, amb consciència i capacitat crítica. Una escola universalista i crítica que ha de tindre el
valencià com a llengua vehicular, que és l’única forma d’aconseguir un alumnat competent en valencià.
Des d’Escola Valenciana mai no renunciarem a continuar treballant perquè el valencià tinga un demà, però
també un avui. Tornen els dies d’omplir el país de cercaviles, cançons i balls. I tornen totes les idees que hem
sembrat durant tants anys… Aquest 2022, vos esperem a les Trobades, a les vostres escoles valencianes. Les
escoles que ens fan lliures.

Entitats i associacions

Editorials

- Ajuntament de Casinos
- Coordinadora pel Valencià Camp
de Túria
- Escola Valenciana
- GVA Presidència
- Unitat de Normalització
Lingüística de la Diputació de
València
- Universitat Politècnica de València
(Sev. Norm. Ling.)
- GVA Servei d'Educació Plurilingüe
- Institut d'Estudis Comarcals Camp
de Túria (IDECO)
- Ateneu de Bétera
- STEPV-IV
- FAMPA - València
- Institut Valencià de Joventut
(IVAJ)
- IRCO Restauració col·lectiva
- El joc de l'Horta

- Edicions 96
- L’Andana
- Comercial l'Eixam S.L.
- L'Eixam Edicions S.L.
- Edicions del Sud
- Lletra impresa edicions
- Edicions del Bullent
- Pobles valencians abandonats
(Agustí Hernàndez)

Cartell guanyador 2022
IES les Alfàbegues. Bètera

Salutació alcalde
El nostre poble alberga per primera vegada l’organització de la Trobada d’Escoles en Valencià, que enguany,
i amb la 33a edició, posarà en valor l’escola com a un instrument poderós de llibertat. Parlar i llegir en
valencià, escriure’l i escoltar-lo en les diferents branques del món artístic, ens permet augmentar els vincles
amb altres persones i ampliar els nostres coneixements. Fins i tot és una ferramenta que ens ajuda a
estructurar la nostra manera de pensar i de reflexionar. A més reflexió, més llibertat.
Per això, esta Trobada servirà perquè a Casinos, xiquetes i xiquets de la comarca Camp de Túria visquen en
valencià tot un conjunt d’activitats pedagògiques i ludicofestives, que estaran impregnades per la
convivència, la tolerància, la diversitat, el respecte, la igualtat i la pau; valors que hem de potenciar des de les
societats locals en un món globalitzat amb incerteses. Disfruteu de la Trobada i de Casinos, del seu ric
patrimoni cultural i gastronòmic, amb els dolços i els torrons que faran la delícia de tots aquells que vingueu
a la nostra festa pel valencià.
Miguel Navarré Sancho
Alcalde de Casinos

Llistat tallers
-CEIP VERGE DEL FONAMENT
(Benissanó)
Mola
-CEIP LLOMA DEL MAS - AMPA
(Bétera)
Marcapàgines
Manualitats infantils
-IES LES ALFÀBEGUES (Bétera)
Bosses aromàtiques amb
aforismes de Joan Fuster
Sotagots amb títols de les obres
de Joan Fuster
-CEIP LA PAU - AFA (Casinos)
Portafotos vegetal
-CRA BAIX TÚRIA (Domenyo,
Bugarra, Gestalgar)
Tres en ratlla
-CEIP MAS DE TOUS (la Pobla de
Vallbona)
Decora la teua xapa
-CEIP EL GARBÍ - AFA (l'Eliana)
Vine a fer experiments al Garbí
-CEIP MONTE ALEGRE (l'Eliana)
Monte alegre verd

-CEIP L'OLIVERA - AMPA (l'Eliana)
Fem 'Slime'
-CEIP SANT MIQUEL (Llíria)
Pilotes d'arròs
-CEIP SANT VICENT FERRER - AMPA
(Llíria)
La boleta balladora
-IES CAMP DE TÚRIA (Llíria)
Fes-te la teua roda de colors
-IES LAURONA (Llíria)
Joies artesanals
-ALT CARRAIXET - AFA (Olocau)
Crear un hort
-CEIP CERVANTES (Riba-roja de
Túria)
Ales per a volar
-CEIP MAS D'ESCOTO (Riba-roja de
Túria)
Planter ecocreatiu
-CEIP HORTA MAJOR (Vilamarxant)
Guardamascaretes
-IES LES RODANES (Vilamarxant)
Cinta
subjectamascareta/ulleres

- GVA Presidència
Cent de Fuster
- Unitat de Normalització
Lingüística de la Diputació de
València
Fotoreclam
- Universitat Politècnica de
València (Serv. Norm. Ling.)
El portallapis del reciclatge
- GVA Servei d'Educació Plurilingüe
Taller gorra de cartó
Elaboració d'aforismes de Joan
Fuster
- STEPV-IV
Fuster
- FAMPA - València
Tria la pública
- Institut Valencià de Joventut
(IVAJ)
Jocs tradicionals i de taula
- IRCO Restauració Col·lectiva
Escola d'IRCO Herois i heroïnes
- El joc de l'Horta
El joc de l'Horta

