
AJUNTAMENTS PARTICIPANTS

Polop de la Marina La Nucia

Altea La Vila Joiosa

Benidorm Orxeta

Callosa d’En Sarrià Relleu

Finestrat Sella

L´Alfàs del Pi Tàrbena

CENTRES PARTICIPANTS

Polop: Sant Roc.

Altea: El Blanquinal, Garganes-Foieta, Les Rotes, IES Altaia.

Benidorm: Mestre Gaspar López, Serra Gelada, Vasco Núñez de Balboa,  
El Murtal, IES Beatriu Fajardo, IES Pere M. Orts.

Callosa d’En Sarrià: Bernat de Sarrià, Mirantbò.

Finestrat: Puig Campana.

L’Alfàs del Pi: Santíssim Crist, Veles e Vents.

La Nucia: Sant Rafael, La Muixara, IES La Nucia.

La Vila Joiosa: Hispanitat, Mare Nostrum, La Torreta, Poble Nou, La Ermita, 
Gasparot, Dr. Esquerdo, IES La Malladeta, IES Marina Baixa, IES Marcos Zaragoza.

CRA Orxeta-Relleu-Sella

Tàrbena: Sant Salvador

COL·LABORA:ORGANITZA:

ALTRES COL·LABORADORS
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CALENDARI D´ACTES Trobada 2018, 19 de maig 
11:30h. Concentració a la Plaça de l´Ermita i cercavila fins a la Plaça de l´Església 
acompanyats per la Colla El Ginjoler i  la Unió Musical de Polop.

De 12:00h. a 14:00h. Tallers . Els treballs col·lectius del Sambori i els dibuixos 
finalistes del  concurs de dibuix, s´exposaran a l´Aula de Lectura del carrer Pòsit.

14:00h. Dinar de cabasset  a les taules que disposarà l´organització. 

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 la presidenta de la 
Coordinadora per l´Ensenyament en Valencià de la Marina Baixa, Reme Gadea 
Blasco, i l´Alcalde de Polop, Gabriel Fernández Fernández. En acabar, berenar 
per a tots els assistents i actuació del grup de danses El Porxet.

20:00h. Concert de la Gira d´Escola Valenciana amb Desermint. En 
acabar,baixada del foc a càrrec de la colla de dimonis polopins de l´associació 
Amics de la Cordà de Polop de la Marina. 

Nosaltres, pel valenciá  
Manifest de les Trobades 2018 d’Escola Valenciana 

La Federació d’Associacions per la Llengua - Escola Valenciana proposa un model 
d’ensenyament plurilingüe i multicultural que s’ajusta a les realitats dels país en qué convivim. 
El nostre model d’escola es basa en el coneixement de les diferents cultures que conviuen al 
País Valencià i en la construcció de la igualtat lingüística. Ara com ara, cal deixar pas a realitats 
educatives que aposten per l’aprenentatge de les Ilengües com un camí que ens obrirá de bat a 
bat les portes del món i a un futur d’oportunitats. Escola Valenciana planteja el valencià com la 
llengua que ens dóna accés al coneixement i ens ajuda a aprendre altres Ilengües. 

Escola Valenciana dóna suport ferm a la renovació pedagògica, a la investigació científica. 
Està arrelat al medi i és constructivista. Sobretot, planteja el reconeixement de les comunitats 
educatives que introdueixen elements innovadors perquè les xiquetes i els xiquets aprenguen 
amb un somriure. Aquest és el model d’Escola Valenciana: educar en valors d’amistat, 
convivència, igualtat, pau, solidaritat, coeducació, ecologia... i, d’aquesta manera, avançar vers 
una societat de ment oberta, més humanitzada, que ha interioritzat tots els coneixements per 
fer el món més just. 

La memòria de Joan Fuster està present en les Trobades 2018. Amb el lema Nosaltres, pel 
valencià celebrem la dignitat del poble valencià i li fem l’ullet a una de les obres cabdals del País 
Valencià: Nosaltres, els valencians. Des d’Escola Valenciana mantenim ben viu el Ilegat del gran 
pensador Fuster i l’acostem a les escoles i a la ciutadania en les festes d’estima col·lectiva vers 
la llengua i la cultura. Ens reconéixer la importància d’aquest humanista que influí i influeix, de 
forma determinant, en la geografia política del nostre país. 

Joan Fuster despertà consciéncies. Sabia que “explicar” era una invitació a “transformar”. En 
Escola Valenciana veiem el món a través de les gruixudes ulleres de Fuster: entenem que 
millorar la situació actual del valencià implica alguns canvis substancials i necessaris. Per a ser 
un país com cal s’ha d’incloure la competència lingüística en la Ilei de funció pública valenciana. 
És estrany demanar que les empleades i els empleats públics ens atenguen en valencià i en 
castellà, les dues Ilengües oficials del País Valencia? Nosaltres pensem que no. Enguany, la 
Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià complirà 35 anys i la nostra llengua encara no gaudeix 
d’una situació de normalitat. Cal una empenta per potenciar el valencià i contribuir-ne a la 
normalització. 

Fuster també desitjaria engegar la televisió i la ràdio en la nostra llengua. Poder escoltar tots els 
programes en la nostra llengua. Visualitzar les 19 Trobades d’Escoles en Valencià amb un gest 
senzill. 

Nosaltres, pel valencià. Sí, totes i tots nosaltres som les persones que sumem la nostra energia 
pel valencià. Perquè educar pel valencià és estar a favor del plurilingüisme, dels mestres que 
ensenyen el valencià i altres Ilengües i cultures des de l’estima. Nosaltres, pel valencià és 
abraçar la multiculturalitat, l’educació participativa i democràtica, l’ensenyament que transmet 
el coneixement científic. Nosaltres pel valencià és valorar que les persones aprenem des del 
cor. Nosaltres pel valencià és l’educació humana, que afavoreix el benestar emocional de les 
xiquetes i els xiquets perquè els encoratja a resoldre conflictes i els anima a ser feliços. 

Nosaltres, pel valencià. Vine amb nosaltres a la festa pel valencià.  
Amb tu, fem llengua, cultura i país. 

PLÀNOL


