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ESCOLA VALENCIANA, LA NOSTRA ESCOLA 
 

Els centres educatius que participen a les Trobades 2014 
són la nostra escola. Són l’exemple de l’escola que ens 
obri la porta a les llengües, amb professorat i famílies que 
creuen en aquest model educatiu d'èxit, bastit amb la 
implicació de la societat des de fa trenta anys. 
 
El lema Escola Valenciana, la nostra escola és la crida 
dels qui tenim el convenciment que la millor escola 
possible és l’escola a la qual tothom té dret, l’escola 
conformada pels mestres i pel professorat amb il·lusió, 
per aquelles i aquells que treballen de valent perquè tot 
l’alumnat tinga una educació òptima. És l’escola de les 
mares i els pares participatius, l’escola de les comunitats 
educatives que apliquen els valors propis d’una societat 

valenciana que sap estar a l’altura de les circumstàncies, malgrat les actuacions de 
l’Administració educativa. 

La nostra és l’escola digna i arrelada a l’entorn més proper, la que aplica de forma 
profunda els criteris de democràcia participativa elementals i necessaris amb l’objectiu 
últim d’afavorir el millor aprenentatge possible a un alumnat divers en un context 
intercultural.  

Eixa és l’escola valenciana que tenim i l’escola valenciana que defensem. És l’escola 
que entre totes i tots fem per millorar cada dia, malgrat els greus atacs als quals ens 
tenen sotmesos. 

Davant de la marginació de l’ensenyament plurilingüe en valencià, davant de la 
insuficient oferta educativa en la nostra llengua; davant d’un Decret de plurilingüisme 
sense recursos; i davant de la imposició de lleis pròpies de l’era predemocràtica com la 
LOMCE, totes i tots els qui ens sentim identificats amb el model educatiu que és 
l’escola pública, en valencià i de qualitat ens sentim orgullosos d’estar enxarxats en un 
moviment que de cap de les maneres permetrà que un dret universal i bàsic com 
l’educació siga marginat i desvirtuat per les més altes instàncies institucionals.   

Les Trobades d’Escoles en Valencià 2014 se centren en la defensa d’escola que 
millors resultats acadèmics dóna: l’escola en valencià, un model que està establert, 
bàsicament, en el sistema educatiu públic.  

Les Trobades 2014 són el símbol del treball que esteu fent els qui creieu en la nostra 
escola. Festes lúdiques i reivindicatives que recorren les comarques per visualitzar 
l’estima pel valencià i per a defensar la necessitat de destinar els recursos públics que 
es mereix una escola com la nostra, la que està formant els valencians i les 
valencianes del futur.  

És inacceptable que un govern tanque centres educatius. És antidemocràtic que 
s’intente eliminar l’ensenyament en valencià. Cada família a la qual es nega el dret 



bàsic que els seus fills i filles estudien en valencià està patint una política 
governamental autoritària.  

Les Trobades són l’exemple de la democràcia participativa, els altaveus socials del 
treball invisible i l’actitud constructiva de totes les persones que dignifiquen l’escola i, 
així, dignifiquen també una altra manera de ser valencians.  

Fa anys que estem obrint pas al valencià de l’escola al carrer, un pas fonamental per a 
la normalització de la nostra llengua i perquè l’alumnat tinga referents en valencià més 
enllà de l’aula. Els mitjans de comunicació són clau en aquest sentit. El govern ha 
deixat els xiquets i les xiquetes valencians sense cap mitjà audiovisual d’àmbit de país 
que emeta programació en la nostra llengua. S’ha fet un colp d’estat mediàtic i ens han 
privat de mitjans de comunicació públics en valencià. L’alumnat té dret a referents 
audiovisuals que parlen en valencià; és més, qui ens governa té l’obligació d’oferir 
aquest dret a tota la ciutadania.  

És per això que la nostra escola vol que es recupere un espai mediàtic que fomente el 
nostre màxim tret d’identitat i que servisca de model per a treballar continguts també a 
l’aula.  

Els màxims responsables polítics han de respectar la llengua dels valencians i de les 
valencianes. Els que ocupen càrrecs a les grans institucions han de ser models i 
referents de la normalització del valencià. Hauria de ser lògic que s’expressaren en la 
nostra llengua. És per això que han d’assumir la seua responsabilitat i ser els primers 
a utilitzar-la i promoure-la. Han de fer tots els possibles perquè l’oferta d’ensenyament 
en valencià es normalitze i perquè el valencià tinga el seu espai en tota la resta 
d’àmbits d’ús.  

Qui qüestiona la nostra llengua qüestiona les persones que hem escollit viure en 
valencià. La nostra és una escola a tot color i qualsevol atac que la vulga pintar de gris 
està marginant el model d’ensenyament òptim al País Valencià, l’escola en valencià, la 
nostra escola. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIES I DATES DE LES TROBADES 2014  
  
 
 

 
 

5 d'abril - GATA DE GORGOS - la Marina Alta 
 

6 d'abril - BENICARLÓ - els Ports/Maestrat 
 

6 d'abril - OLOCAU - el Camp de Túria 
 

6 d'abril - VINALESA - l'Horta Nord 
 

6 d'abril - CORBERA - la Ribera 
 

6 d'abril - ALACANT -  l'Alacantí (Trobada de primària) 
 

6 d'abril - LA ROMANA - les Valls del Vinalopó 
 

11 d'abril - SANT JOAN D'ALACANT - l'Alacantí (Trobada de secundària i batxilerat) 
 

12 d'abril - BÈLGIDA/BENIATJAR/OTOS - la Vall d'Albaida 
 

10 de maig - LLOCNOU DE'N FENOLLET- la Costera 
 

11 de maig - ELX - el Baix Vinalopó i el Baix Segura 
 

17 de maig - CATARROJA - l'Horta Sud 
 

17 de maig - BENIRREDRÀ - la Safor/Valldigna 
 

31 de maig - ORXETA - la Marina Baixa 
 

1 de juny - CIUTAT VELLA – València 
 

7 de juny - ONIL - l'Alcoià i el Comtat 
 

8 de juny - BENLLOCH - la Plana Alta i la Plana Baixa 
 

15 de juny - ALGAR DE PALÀNCIA - el Camp de Morvedre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
SAMARRETA DE LES TROBADES 2014  
 
  
La samarreta de les Trobades 2014 és ben 
significativa, una imatge que reflecteix el 
sentiment de col·lectivitat entorn a l'estima 
de la nostra escola, l'escola de qualitat i en 
valencià.    
 
Les samarretes de les Trobades són 100% 
valencianes. Totes les empreses 
involucrades en el procés són de les 
nostres comarques. 
 
La imatge de la samarreta ha estat elaborat 
pel departament de disseny del moviment 
cívic i s’ha optat per destacar el missatge 
amb una cal·ligrafia expressiva que 
subratlla el significat de la frase.  

 
 

 

 

NOVETAT DE LES TROBADES 2014  
 

Tots els centres educatius poden personalitzar el seu propi 
cartell. El lema  “Escola Valenciana, la nostra escola” fa 
referència a dos aspectes. D’una banda identifica les 
persones amb el seu centre educatiu concret i de l’altra fa 
que la gent se senta part d’Escola Valenciana, perquè 
l’entitat sense les persones que hi participen no tindria cap 
sentit.  

 

És per això que l’entitat ha elaborat també cartells perquè 
l’alumnat de cada centres hi plasme i dibuixe el significat 
de la seua escola.  

 


