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Fa 800 anys, la nostra històrica vila, fou
l’escenari d’un fet trascendental per al
nostre país: la batalla del Puig obrigué

les portes del Cap i Casal al rei Jaume I i amb
ella les de tot l’antic regne.

El Puig, des d’aleshores batejat “de Santa
Maria” pel propi rei, ha estat també santuari de la
Mare de Déu dels Àngels, patrona dels valencians
i valencianes. Les portes de l’església del seu
Monestir foren travessades pel rei per lliurar les
claus de la Ciutat a la Mare de Déu. En aquest
moment començà a escriure’s el LLibre del
Repartiment, document essencial en el
naixement i configuració d’un nou regne cristià
independent.

El caràcter fundacional de la gesta del rei
Jaume és indubtable; per eixe motiu milers de
valencianes i valencianes s’han aplegat durant
dècades al nostre poble per celebrar l’efemèride.
Acabem precisament de commemorar el
centenari de l’Aplec Valencianista de 1915, que va
unir tota la societat valenciana al nostre poble
per salvar el Monestir del Puig, aleshores en estat
ruinós.

En 2016, recuperades les llibertats i
l’autogovern -gràcies a la iniciativa d’Escola
Valenciana i a la implicació dels centres públics
del nostre poble-, milers de xiquets i xiquetes
escolaritzats en la nostra llengua, s’aplegueu al
Puig per celebrar la festa del valencià.

L’Ajuntament del Puig, us dona la benvinguda
a vosaltres i a les vostres famílies a la XXIX
edició de la Trobada d’Escoles en Valencià de
l’Horta Nord i us anima a descobrir tots els
racons històrics, culturals i naturals dels nostre
poble i a tastar el que de bo i millor us oferix la
nostra rica gastronomia.

El Puig de Santa Maria i el seu Ajuntament, hui
més que mai, es comprometem a continuar
treballant perquè siga una realitat l’escola
valenciana que tots i totes volem. Per un país
d’escoles, en valencià.

Salutació de l'Ajuntament del Puig

Panoràmica del Puig

Carla Matamoros (IES El Puig) Cartell guanyador infantil. 5 anys. (Carraixet. Almàssera) Teresa Liern (CEIP Villar Palasí. Paterna)
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Un país d'escoles
Avui, tots i totes junts, celebrem una

gran festa per la llengua: les
Trobades d'escoles en valencià que

agermanen, comarca a comarca, els pobles
que estimem la llengua; la cultura dels
valencians i valencianes; les veus de tots
nosaltres, de tots els que compartim l'ideari de
l'escola que volem, dels que compartim la
certesa que la millor educació promou valors
de solidaritat, fomenta la pau i el diàleg,
ensenya a respectar el medi ambient i les
diferents llengües i cultures.

El lema de les Trobades que hem triat
enguany, Un país d'escoles, posa en valor la
tasca quotidiana de tants docents, de tants
pares i mares, de tants alumnes, que han fet,
fan i faran escola. Un país d'escoles sou tots i
totes. Sou els que ensenyeu i eduqueu els
ciutadans del futur, els que més tard faran el
país. Sou els que pam a pam esteu canviant el
país. Sou els que esteu posant la vostra llavor
per cultivar la llengua.

Un país d’escoles, companys i companyes,
sou tota la comunitat educativa que haveu
oferit la millor educació, tant en temps difícils
com en temps raonables. I hem d’anar sempre
més enllà, hem de seguir fent camí, fent poble,
fent país: fent escola.

Un país d'escoles és una aposta per una
educació pública, de qualitat i en valencià. Una
aposta per una societat on l'ensenyament en
valencià estiga present en tot el sistema
educatiu, Infantil, Secundària, Batxiller,
Persones Adultes, FP, universitat..., i en tots els
centres, públics i concertats, de tot el nostre

territori, sense exempcions. Un país d'escoles
és una aposta per la defensa del valencià sense
complexos, des de totes les administracions,
on el seu ús i coneixement siga un dret i un
deure pel bé de tots. Una aposta per la
capacitació adequada en valencià de tots els
treballadors del sector públic, una aposta per
una normalització lingüística des de tots els
estaments de l'administració i del govern
valencià, des de totes les conselleries, no
solament la d'Educació. A tall de síntesi, una
aposta per una veritable llei d’igualtat
lingüística que incloga el requisit lingüístic.

El verb 'voler' implica voluntat, implica la
possibilitat d'elegir. Ja ho va dir l'Ovidi en
aquella cançó tan memorable: "perquè vull". I
nosaltres també volem: volem un país que
conega els nostres referents, volem una
llengua viva en tots els àmbits, volem un país
per a tots i per a totes.

Un país d'escoles significa que volem una
ràdio i una televisió pública íntegrament en
valencià, volem rebre les emissions d’IB3 i TV3,
ja n'hi ha prou de censures. Volem un país de
pares i mares convençuts que l'ensenyament
en valencià és garantia de modernitat i de
plurilingüisme, volem que els pobles parlen la
llengua d'Ausiàs Marc, volem un país que
festege en valencià, volem un país de Tirants i
Carmesines, volem una escola del segle XXI.

En conclusió, volem un país de tots i totes,
en valencià. Volem un país de veïns i veïnes, de
pobles i de comarques. Volem Un país
d’escoles.

Manifest de les trobades 2016

Tornallom
El periòdic de les Trobades de l’Horta
Nord

Abril 2016

Les opinions i manifestacions ací
publicades són responsabilitat
exclusivament dels seus autors

Edita
Coordinadora de l’Horta Nord pel
valencià
Josep Grollo 91-baix. CP: 46025 Va-
lència
hortanord@fev.org

Publicitat
hortanord@fev.org

Maquetació
disseny@nexe.ws

Impressió
Bidasoa Press, S.L

Tirada
13.000 exemplars

Publicitat



El Periòdic de les trobades de l'Horta Nord
4

Les trobades d'escoles en valencià
són cada any un esdeveniment
especial a la primavera de les

diferents comarques del nostre País.
Per a nosaltres, el Centre Públic

Municipal de FPA – El Puig, enguany també
és un any d ’aniversari, ja que fa trenta
anys que es va crear la nostra escola. Des
d ’aleshores l ’ús i la normalització del
valencià ha estat un dels objectius a assolir
al nostre centre, fins i tot incloent i posant
en funcionament, a la Programació
General Anual, un Pla de Valencià i això fa
que es convertisca en la llengua vehicular
en la documentació i en tota la resta de
comunicacions, tant en horari lectiu com
en activitats no lectives.

A tot açò hem de tindre en compte que
molts dels nostres usuaris no la tenen com
a llengua materna, cosa per la qual s’ha de
tindre especial cura d ’utilitzar-la, i no
d ’imposar-la, per evitar reaccions
contràries, de manera que la llengua
complisca la seua tasca fonamental, la de
la comunicació.

També des de l ’escola, com a centre
municipal, estem difonent l ’ús del valencià
a l ’Ajuntament, mitjançant l'Agència de
Promoció del Valencià local, des d ’on es
pretén estendre també a l ’àmbit més
ample de la població adulta en general de
la localitat.

Des de la perspectiva d ’escola, de
l ’àmbit educatiu en general, existeix un
dinamisme i una intenció d ’usar i valorar la
nostra llengua, que no sempre es
correspon al que és la realitat quotidiana
de la societat. En aquests àmbits trobem,
lògicament, aquells sectors més apropats
al valencianisme i a iniciatives vinculades
al món de la cultura, que es torna
especialment participatiu en aquestes
celebracions, cosa que pot dur-nos a
engany perquè la majoria de la població, i
també molts polítics, no estan per la llavor.
Cal reforçar, per tant, la funció de les
Trobades, que a més de treballar per la
reivindicació i la consolidació de la llengua
minorada, haurien de buscar altres
estratègies per sumar esforços en una
normalització més efectiva,
fonamentalment als mitjans de
comunicació que són, a més de les escoles,
els que millor la poden estendre al carrer.

Enguany la XXIX trobada d ’Escoles en
Valencià és al nostre poble, El Puig de
Santa Maria, poble d ’aplecs multitudinaris i
reivindicatius, des d ’on tots podreu gaudir
del nostre ric patrimoni històric,
paisatgístic, cultural, urbanístic i
monumental únic a tota la comarca. Per
tant veniu, que el tercer cap de setmana
d ’abril de 2016 cal aplegar-se al Puig.

Centre Públic Municipal de FPA - El Puig

Una escola compromesa
Publicitat

La història del C.E.I. “La caseta de
colors” del Puig es remunta l'any 1993,
quan es va començar el primer curs

amb molta il·lusió.
Durant 23 anys fins al present, moltes

generacions han passat pel nostre centre i
sempre s'han sentit part de la gran família de
“La caseta”.

L'alumnat és molt variat i no resident
únicament al Puig sinó que també ve d'alguns
pobles veïns.

En “La caseta de colors” ens agrada
potenciar el valencià i fomentar els valors de

tolerància i convivència.
L'experimentació és el nostre mitjà

d'aprenentatge, a través de les activitats que
realitzem tractem de generar inquietud per
l'exploració en els xiquets i les xiquetes.

CEI La caseta de colors del Puig
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L’Associació de Mares de i
Pares d’Alumnes del Col·legi
Públic Guillem d’Entença

volem transmetre la nostra
satisfacció pel fet que, per primera
vegada al nostre municipi, tinguen
lloc les Trobades d’Escoles en
Valencià.

Un poble com El Puig de Santa
Maria, referent d’història i tradició
valenciana viurà el proper disset
d’abril l’acollida cultural i educativa
de l’ensenyament en la nostra
llengua.

El Col·legi Guillem d’Entença,
emplaçat als peus de la muntanya
del Castell, ha estat des dels seus
inicis, un referent educatiu de
l’ensenyament en valencià, de fet va
ser un dels primers col·legis de l’Horta nord on
ens va instaurar la Línia en Valencià a mitjans
dels anys noranta, i ha representat un bastió
en allò que respecta a la innovació educativa i
el desenvolupament de multitud d’activitats
familiars organitzades en comú amb el centre,
dient de manera col·loquial que el Guillem era
un col·legi obert.

Actualment, la Junta Directiva de l’AMPA,
està conformada per molts antics alumnes del
Guillem d’Entença, que recordem els anys de
l'estança en el col·legi com uns dels millors
anys de la nostra infantesa, recordem un equip
humà implicat, participatiu i dinàmic que mai
es quedava quiet, compromés i imaginatiu i

que impartia un ensenyament
acadèmic i personal de
moltíssima qualitat.

Ha passat el temps i
després de trenta anys, eixa
essència única del Guillem
d’Entença va a poc a poc
consumint-se, tal vegada
degut al ritme estrepitós de la
societat actual que no ens
deixa temps per a gaudir de
les relacions humanes, tal
vegada per les noves
tecnologies, que si bé ens
integren en un món
globalitzat, ens aïllen en el
tracte personal, tal vegada per
altra cosa...

Actualment a l’AMPA estem
i continuarem treballant per impulsar eixe
singular esperit que fa únic a aquest col·legi, i
que tots qui hem passat per ell com a
estudiants ens ha quedat dins, eixa essència
del Guillem d’Entença.

Juan Garcia Palau
President AMPA CEIP Guillem d’Entença

AMPA CEIP Guillem d'Entença - El Puig

L’essència del Guillem d’Entença

Publicitat
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Era el curs 1.987/88, quan
començàrem a funcionar com a C.P.
Guillem d’Entença.

Abans, havíem passat uns quants anys com
a una extensió del C.P. Pare Jofré. Eren
moments de gran creixement de tot tipus. A
l’any 1.980 s’inaugurà el primer pavelló,
després continuaren els següents: infantil I,
2n. pavelló de 8 unitats d’EGB, infantil II,.. i al

curs 86/87, acabant-se les obres principals, es
va preparar i treballar en la segregació del C.P.
Pare Jofré.

Així, el curs 87-88, s’inaugurà el C.P.

Guillem d’Entença de 16 unitats d’EGB i les
corresponents d’Infantil i E.E.

El nom del Col·legi es va decidir en una
votació del professorat i aprovat pels
corresponents estaments, d’entre una
proposta d’altres noms relacionats en la
història del Puig.

Bernat Guillem d’ Entença va ser l’oncle del
Rei Jaume I el Conqueridor, que va participar
en la conquesta de València, va romandre al
campament del Puig, on va morir, i té el
sepulcre al Reial Monestir de Santa María.

Així doncs, com que som un Col·legi gran i
de dues línies, a principis dels anys ’90 vam
plantejar-se la creació de la línia en
valencià. Es treballa en eixe sentit, s’impulsa
el moviment per part de tot el col·lectiu
escolar: pares-AMPA, mestres, directora, … i
al Curs 1.993 / 94 comença la línia en valencià
en el curs d’ Infantil de 4 anys(3 anys, encara
no hi era).

En tot aquest recorregut, la majoria de
famílies han sigut i són del poble, tot i que
també s´han incorporat gran nombre de
València i d’altres llocs.

Som doncs un centre gran; amb 465
alumnes i 30 mestres. Abans de fer l’Institut a

l’any 2009-2010 encara érem més, hi contàvem
amb 1r. i 2n d’ESO.

L’EDUCACIÓ QUE VOLEM
L’objectiu fonamental de l’escola és

potenciar el desenvolupament integral de
l’alumnat, és a dir, no sols la part acadèmica,
sinó també, acceptem el repte de potenciar
una educació oberta a la societat del futur.

- Actuem de manera coordinada amb les
famílies en les activitats realitzades a l’escola.

-Intentem adaptar-nos a les necessitats i
interessos de l’alumnat, per a que siguen

CEIP Guillem d'Entença - El Puig
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protagonistes del seu procés d’aprenentatge.
-Procurem un aprenentatge amb

motivació, lúdic, basat en educació en
valors i coeducació.

-Tenim clar, que en l’Escola i en les
Trobades, hem de transmetre el nostre
Patrimoni de tot tipus, respectant alhora els
altres amb naturalitat, com hem aprés dels que
ens han precedit, no devem perdre mai la
nostra memòria col·lectiva.

En definitiva, volem una EDUCACIÓ
VALENCIANA de progrés, i entre tots fem …

Un País d'Escoles

Claustre de mestres del CEIP GUILLEM
D´ENTENÇA

La nostra escola

L'escola Guillem d'Entença
treballa amb molta il·lusió
per donar als seus alumnes
una bona educació.

Oncle d'En Jaume Primer
valent i noble guerrer,
defensà la nostra terra
i la llibertat també.

Als peus de la muntanyeta
va nàixer aquesta escola,
que ens recorda pel seu nom
gran part de la nostra història.

Escola oberta a tothom
des del seu naixement fins ara,
formant-se està dia a dia
per una educació avançada.

Tot el món participa d'ella,
les famílies col·laboren
i entre tots, docents i alumnes
es fa l'escola que volen.

Una escola integradora
des del dia que comença,
eixa és la nostra escola
el CEIP Guillem d'Entença.

CEIP Guillem d'Entença - El Puig

Publicitat
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Dia Acte

07/04/2016

08/04/2016

09/04/2016

10/04/2016

13/04/2016

14/04/2016

15/04/2016

16/04/2016

17/04/2016

-17'30h. PREMI SAMBORI LOCAL Lliurament de diplomes a La Marina.

-09'30h. TEATRE ESCOLAR “En contes de clown” a La Marina.Sambori entre-
ga guardó comarcal.

-18:00h. PREMI SAMBORI COMARCAL Lliurament de premis a La Marina

-19:00h. CONCERT DE “GENER” a La Marina

-10:00h. TROBADA MUSICAL COMARCAL a la Unió Musical Sta. Maria del
Puig

-10:00h. TROBADA MUSICAL COMARCAL a la Unió Musical Sta Maria del
Puig

-De 09:00h a 12:00h. PASSEJADA HISTÒRICA I CULTURAL PEL PUIG Per als
IES de la comarca.
-10:00h. TROBADA MUSICAL COMARCAL a la Unió Musical Sta Maria del
Puig
-23:00h. CONCERT AL PARC DR. PESET “La Fulla Kaduka, Traficants de Sucre
i Atupa”

-19:00h. LA VOLTA DE L’ APLEC “Cursa històrica de relleus pel Puig”
-20:30h. HOMENATGE AL 1R APLEC VALENCIANISTA DEL PUIG a les portes
del Monestir.

-De 10:30h a 19:00h. DIA GRAN DE LA TROBADA
-10:30h. Cercavila musical fins la plaça de l’Ajuntament amb la banda de la
Unió Musical Sta Maria del Puig i el Grup de Tabaleters i Dolçainers del Puig
des dels col.legis Pare Jofré , Guillem d’Entença. i l'Institut.
-11:00h. Inici dels Tallers. Inauguració Exposició: Museu de Pilota del Ge-
novés, als Salons Bargi. Exhibició de ColpBol, a càrrec de A.E.COLP BOL
-12:00h. Actuació Coral Julio Ribelles i Cor de l’Eliana a la Plaça de l’Ajunta-
ment
-13:00h. Dansà al carrer Major
-13:30h. Danses del Corpus de La Font de la Canyada a la Plaça de la Consti-
tució
-13:45h. Actuació de les colles de Tabaleters i Dolçainers, A les escales del
Monestir
-14:00h. Muixeranga davant del Monestir
-DINAR
-16:00h. Actuació fi de festa del grup MOX , a la Plaça de l’Ajuntament
-19:00h. Presentació del LLIBRE DE LA TROBADA

Calendari d'actes

Actes de la trobada
Publicitat
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MUNICIPI...................................... UBICACIÓ TALLERS

CEIP PARE JOFRÉ ............................ Plaça Ajuntament

Albalat.............................................. Plaça Ajuntament

Alboraia............................................ Lo Rat Penat

Alfara del Patriarca......................... Lo Rat Penat

Albuixech......................................... Lo Rat Penat

Almàssera.......................... ............. Lo Rat Penat

Bonrepòs.......................................... Lo Rat Penat

Burjassot........................................... Lo Rat Penat

Foios.................................................. Lo Rat Penat

Godella.............................................. Lo Rat Penat

Massalfassar...................... .............. Lo Rat Penat

Massamagrell.................................. Lo Rat Penat

Meliana............................................ Lo Rat Penat

Plànol

Cercavila A: EIXIDA DES
DEL COL.LEGI PARE
JOFRÉ

MUNICIPI.......................................UBICACIÓ TALLERS

CEIP GUILLEM D’ENTENÇA..............Plaça Ajuntament

IES EL PUIG........................................Plaça Ajuntament

Montcada.......................................... Blasco Ibañez

Museros............................................ Blasco Ibañez

Paterna..............................................Blasco Ibañez

La Pobla............................................ Blasco Ibañez

Puçol................................................. Blasco Ibañez

Rafelbunyol...................................... Blasco Ibañez

Tavernes........................................... Blasco Ibañez

Vinalesa............................................. Blasco Ibañez

Cercavila B:
EIXIDA DES DEL PARC
INFANTA ELIONOR
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7 anys d'institut, 7 anys de
Trobada

El nostre institut és un centre jove, amb
poc de recorregut històric. Malgrat
això, sempre s'ha considerat que la

participació en les Trobades era un deure
inexcusable del qual havíem de fer partícips a
tota la comunitat educativa.

L'IES El Puig va començar a funcionar el curs
escolar 2009-2010 i des del primer any ha estat
present en la Trobada comarcal. L'alumnat ha
participat en les diverses activitats
organitzades al voltant de cada una de les
trobades i el professorat, principalment dels
departaments d’Educació Plàstica i Visual,
Música i Valencià, ha col·laborat en l'elaboració
de cartells, Trobades musicals, premi Sambori i
Curt trobada. Per cert, el cartell realitzat per
una alumna de 3r ESO del nostre centre va
quedar segon en el concurs comarcal.

Enguany el nostre alumnat, que se sent més
involucrat que mai, serà l'amfitrió i guia d'un
itinerari històrico-cultural adreçat a estudiants
d'altres pobles de la comarca, que visitaran El
Puig uns dies abans de la Trobada. A més, “la
xaranga de l'insti”, amb la professora de
Música al capdavant, acompanyarà l'alumnat
que participa en la cercavila del dia gran de la
festa.

Respecte a les activitats que duem a terme a
l'IES El Puig per tal de promocionar i vetlar per
la nostra llengua i la nostra cultura podem
citar-ne diverses. D'una banda, existeix un grup
de voluntariat lingüístic que involucra un bon

nombre d'alumnat i que desitja que arribe el
dia de la setmana acordat per a trobar-se amb
les seues parelles lingüístiques. És molt
d'agrair l'entusiasme i la dedicació de l'alumnat
de batxillerat que ocupa el seu temps lliure
ajudant els alumnes d'altres cursos, els quals
acudeixen voluntàriament a l'hora del pati, a
practicar i a millorar la llengua.

D'altra banda, amb l'alumnat de 1r d'ESO
s'ha muntat un hort escolar (amb la
col·laboració de l'Ajuntament) el qual té per
objectiu, entre d'altres, d'acostar-los a un món
molt de la nostra cultura i, dissortadament,
cada vegada més desconegut per la gent jove.
L'hort està tenint molt d'èxit i és una activitat
molt satisfactòria!

A part d'això, una altra activitat que
realitzem al centre és l'escola d'escacs, que ja
funciona des de fa un parell d'anys, però ara
per tal que l'alumnat siga conscient que també
les activitats d'oci es poden fer en la nostra
llengua es fa en valencià. No podem oblidar
que les normes més antigues del joc dels
escacs les va difondre un valencià de Sogorb,
Francesc Vicent, autor del primer tractat
d'escacs conegut: Llibre dels jochs partits dels
schacs en nombre de 100 publicat a València el
1495 i que recull les normes que aparegudes al
poema Scachs d'amor escrit per Bernat
Fenollar, Narcís Vinyoles i Francí Castellví el
1475. Una vegada fet el treball de recerca de
vocabulari i confecció de cartells amb el lèxic

propi del joc, els alumnes implicats
participaran el dia de la Trobada, i la paradeta
de l'insti es convertirà en un gran tauler de joc
d'escacs dirigit per jugadores i jugadors ben
instruïts.

Tot açò, lògicament, s'hi pot fer per la gran
col·laboració que l'alumnat té, el qual sempre
respon positivament a cadascuna de les
activitats que els proposem. Esperem que totes
aquestes accions, que els alumnes més
veterans han iniciat, servisquen d’exemple a
les noves generacions i s’animen a dur-ne
endavant encara més.

Finalment, no volem deixar passar
l'oportunitat de manifestar que cada curs a
l'IES El Puig tenim més alumnat que estudia en
valencià. Enguany tenim 2 grups en primer i
són grups amb molt bons resultats. Desitgem
que aquesta major voluntat d'estudiar en la
nostra llengua es veja reflectida en els diversos
àmbits d’ús de la societat valenciana: mitjans
de comunicació públics i privats, administració,
universitats, cinema... Només d'aquesta
manera deixarà de ser una llengua postergada
i substituïda pel castellà. El Valencià és una
cosa de tots, no importa d'on venim sinó cap a
on anem. Amb el que fem a les escoles i als
instituts no n'hi ha prou; “en realitat, o ens
recobrem en la nostra unitat, o serem destruïts
com a poble. O ara, o mai”.

Una cordial salutació,
Departament de Valencià IES El Puig.

IES EL PUIG



El Periòdic de les trobades de l'Horta Nord
13

AMPA IES EL PUIG

Aprofitant la celebració de les
Trobades d'Escoles en Valencià 2016
al Puig, l'AMPA de l'institut vol donar

a conèixer a la comunitat educativa, del nostre
municipi i comarca, la seua renovació.

Una renovació de membres, una renovació
d'il·lusions i de ganes de treballar a favor de la
qualitat de l'educació dels nostres fills i filles.

I ho pensem fer des de la col·laboració, des

de la comunicació i l'entesa, perquè són els
pilars bàsics de la nostra societat i l'exemple
que han de seguir els nostres joves.

Ja hem començat a col·laborar amb l'institut
en activitats complementàries, com en la
carrera on alumnes de Secundària i Primària
participaren en la jornada cultural de Nadal. Ha
sigut la primera de moltes altres activitats
extraescolars on volem estar presents, per
facilitar-ne la realització i així enriquir
l'educació dels nostres adolescents.

Una bona comunicació facilita

l'aprenentatge i la resolució de conflictes, per
això, des de l'AMPA es col·labora amb cursos
de formació i dinamització on pot inscriure's
qualsevol membre de la comunitat educativa.
Els hem encetat enguany participant en el
primer Curs de Mediació, perquè la
convivència no està exempta de conflictes i
malentesos, però sabem que amb una bona
comunicació es poden dur a bon terme.

En nom de la col·laboració mantenim les
portes obertes a una bona entesa amb la
directiva del centre i el seu professorat, i amb
les altres AMPA de les escoles del Puig, perquè
sentim que som part d'un tot, on tots hem de
jugar el nostre paper per remar en una
mateixa direcció, justament ara quan més ho
necessiten els nostres adolescents.

Des de la nostra jove associació volem
donar les gràcies a totes aquelles persones

que, quan els hem demanat ajuda, han estat
col·laborant, encara que no hagen pogut vindre
a les reunions de l'AMPA.

I també, convidem a totes aquelles mares i
pares, que estan pendents de la formació i
l'educació dels seus fills i filles, a fer-se'n soci;
perquè com a soci, no sols es pot col·laborar
amb idees, amb presència o amb treball, sinó
també a gaudir de cobertura, d'ajudes i de
descomptes en activitats extraescolars que
realitze el centre i l'associació.

"Els xiquets són educats pel que fa l'adult i no
pel que diu"

Carl Gustav Jung, psicòleg i psiquiatra suís
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Si preguntes a qualsevol pugenc
d’una certa edat sobre “les
escoles”, així, sense adjectius ni

noms propis, et contarà ben segur sobre el
seu record de l’edifici que hi ha a la
muntanya de Santa Bàrbara. T’explicarà la
seua experiència de “pujar a les escoles”.
Pujar a les escoles, això és, al nostre
Col·legi Públic Pare Jofré, és la imatge que
generacions i generacions de pugencs i
pugenques tenen sobre la memòria escolar
de la seua infantesa.

Aquesta escola fa enguany 75 anys de la
seua inauguració oficial, l’octubre de l’any
1941. Però arrela la seua força encara més
lluny, allà per l’any 1935, quan es projectà
dins el programa de construccions escolars
de la II República. Han passat molts anys
però, en certa manera, volem ser hereus
d’aquell vell mandat dels idearis
pedagògics que la varen projectar: ser una
escola del poble. Tant de bo que aquelles
idees que inspiraren l’Escola Moderna o la
Institución Libre de Enseñanza pogueren
continuar vives, i ben vives, ben entrat ja el
segle XXI.

2016
Què significa avui, 2016, ser una escola

del poble? Com respondre a les necessitats
d’una comunitat educativa del segle XXI?
Nosaltres volem pensar que som el que diu
el nostre Projecte Educatiu. O, almenys, ens
agrada no perdre’l de vista com a horitzó,
com a desig:

-Volem ser una escola valenciana,
arrelada a l'entorn.

Conèixer i entendre críticament la nostra
cultura és necessari per a actuar com a sers
socials. Per això l'escola ha de ser un agent
cultural inserit en el context, explicatiu del
mateix i també agent actiu i participatiu.
Arrelar-se al medi és imprescindible per
acomplir eixa funció cultural i identitària.

La llengua n’és un tret substancial en la
definició de la cultura i de la identitat.
També ha de ser-ho de la nostra escola. Al
nostre Projecte Lingüístic l’aprenentatge de
la lecto-escriptura es fa en valencià. També
és la llengua d’aprenentatge i de relació,
excepte en les assignatures de castellà i
d’anglés. El nostre PPEV és l’instrument
necessari d’aquests objectius.

-Volem ser una escola inclusiva,
integradora, intercultural.

Som una escola pública. Per tant volem
ser un espai comunitari, un agent educatiu
d'integració i cohesió social. Per això hem
de ser un reflex de la societat que ens
envolta, de la nostra comunitat. Volem ser
una escola integradora de les diferents
cultures, nivells socioeconòmics i realitats
socials del nostre poble.

-Volem ser una escola coeducativa i no
sexista.

No és suficient amb promoure la igualtat
de les persones sense tractes diferenciats
per raons de sexe. Cal, a més a més,
analitzar i acurar els continguts i el context
educatiu on els estímuls i els referents de
gènere sovint estan esbiaixats per raons
històriques i culturals cap a models
androcèntrics i/o sexistes.

Som escola, som poble
CEIP Pare Jofré - El Puig

Publicitat
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-Volem ser una escola laica que eduque
per a viure en una societat multicultural. La
diversitat religiosa ha d'explicar-se, com
d'altres factors culturals que caracteritzen
la nostra societat, per tal d'entendre eixa
realitat diversa. Pensem que l'opció
religiosa, en tant que proposta doctrinal,
s'ha de viure i transmetre a l’àmbit familiar.
Volem ser una escola científica, que
s'acoste al coneixement del món des del
rigor i la modernitat.

-Volem ser una escola ecològica,
sostenible, respectuosa amb el medi
ambient. Per això desenvolupem des de fa
ja molts anys el nostre projecte Educar en
Verd. Això implica treballar l'eix
mediambiental en dos sentits: a) conèixer
la temàtica, comprendre-la i sensibilitzar-
nos per a l'acció; i b) conformar rutines i
criteris de funcionament que acosten la
nostra escola a un funcionament sosteni-
ble.

-Volem ser una
escola solidària.

Per a ser educat/da
és necessari tindre una
comprensió global del
nostre món. Cal
percebre el que som
(en tant que espècie
humana), mirant des
del nostre particular
context però amb
vocació de tindre una
perspectiva planetària:
saber com és aquest
món, quins són els
problemes globals que
ens afecten i quines les
possibilitats d'actuació
concretes des del
nostre concret
escenari. Per això
volem educar xiquets i
xiquetes
compromesos,
solidaris, amb una
perspectiva ètica de
comprensió,
compromís i acció
transformadora.
Exercir la solidaritat
pot (i deu) realitzar-se
quotidianament. En la
cultura del nostre
centre és habitual la
participació en
campanyes, el treball
amb diferents
organitzacions de

voluntariat o l'organització d'accions
col·lectives concretes.

-Volem ser una escola democràtica on
tothom, dins el seu àmbit, puga participar
en la presa de decisions i se senta implicat
en la gestió.

Educar en la democràcia només pot fer-
se des de l'exercici quotidià de la
participació, la implicació, la
responsabilitat. Pel que fa a l'alumnat, hem
d'estimular la participació, l’aportació, la
discussió i la valoració de les seues
propostes. Hem d'educar en l'anàlisi del
conflicte com un fet natural en les relacions
humanes i en la resolució negociada dels
conflictes com l'estratègia més adient. El
nostre Pla de Convivència es fonamenta en
aquesta perspectiva del tractament
educatiu del conflicte. També la tutoria, les
assemblees de l'alumnat, el Consell de
Delegats han de ser espais naturals per
educar en aquesta perspectiva.

També volem traslladar aquesta
perspectiva als òrgans de representació
formal i així, malgrat el que diu la LOMQE,
hem acordat mantenir les funcions i
atribucions anteriors a aquesta llei.

-Volem ser una escola innovadora que
aposte per la renovació pedagògica.

La innovació i la renovació pedagògica
són garantia de millora de la qualitat
educativa. Al nostre centre volem que
aquestes siguen característiques del quefer
docent. Sabem que és important promoure
formes d'ensenyament renovadores: que
faciliten els aprenentatges significatius, que
fomenten les metodologies actives i els
projectes de treball. Ens interessa una
concepció moderna del currículum escolar,
veritable mediador entre la cultura
experiencial de l'alumnat i la cultura
escolar.

Procurem sovintejar les activitats
extraescolars, possibilitant així marcs
d'aprenentatge a l'exterior, facilitant
experiències freqüents fora de l'aula.
Intentem establir projectes de treball
interdisciplinars, implicant diverses àrees i

CEIP Pare Jofré - El Puig
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professorat i, si és possible, interactuant
amb alumnat de diferents cursos i etapes.
Com que el nostre és un centre menut,
intentarem compartir aquests projectes
col·lectivament, tot el centre (Setmana
Cultural, festes...).

Participem en projectes d'innovació per
tal de presentar-nos a les convocatòries
institucionals i, alhora, conformar eixos
temàtics que ajuden a coordinar el treball
del centre al llarg del curs.

-Volem ser una escola oberta.
Per nosaltres, el tamany del centre és un

factor favorable en aquest sentit. L'accés al
professorat i equip directiu és fàcil i fluid.
La relació entre professorat i famílies és
freqüent i intensa. Les activitats
compartides són nombroses i això facilita
les relacions. La participació i implicació de
l'AMPA és molt notable i, tant el nombre
d'associats (al voltant del 90%) com el de
participants en les eleccions a Consell
Escolar són indicadors positius.

El nostre centre vol estar obert a
l’entorn. Per això promovem la participació
i implicació en activitats de diferents agents
de la comunitat (Unió Musical, Casa de la
Cultura, Centre Cívic, Biblioteca, Centre
Juvenil, Policia Local...). D’altra banda,

col·laborem amb la Facultat de Magisteri
per tal de tutoritzar el màxim nombre
possible d'alumnat en pràctiques. La seua
mirada ens ajuda a revisar el que som i el
que fem. També ens permet reflexionar
sobre la nostra concepció i acció docent.

I els anys que han de vindre
Els anys que vindran ens han d’acostar a

fer realitat l’escola que volem ser. Bona
part d’aquestes característiques que hem
utilitzat per descriure’ns tenen ja una certa
tradició, han anat elaborant-se al llarg dels
anys i han anat conformant la nostra
"cultura de centre". Confiem que, en llegir
aquestes ratlles, els altres ens reconeguen i
per nosaltres siguen, part realitat, part
horitzó. La realitat d'una escola que ja
estem fent, l'horitzó que ens marca el camí
i ens empeny a fer, cada vegada més, una
escola millor.

Volem ser una escola del poble i pensem
que pel poble aquest és un espai
emblemàtic i estimat. Potser perquè, tot i
haver passat tantes dècades, cada matí es
repeteix entre els pugencs i pugenques
aquest bell camí que fan en “pujar a les
escoles”.

CEIP Pare Jofré - El Puig
Publicitat
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El principal objectiu com a AMPA
Pare Jofré no és altre que
contribuir, com a mares i pares, i

amb la resta de la comunitat educativa, a
la defensa d'una educació pública, de
qualitat i en valencià per a les nostres
filles i fills. Sempre hem pensat, -això és el
que ens impulsa com a AMPA-, que la
nostra participació activa i implicació
reverteix en una millor educació per a les
nostres filles i fills i afavoreix que arriben
a majors nivells educatius i més sòlids
valors com a persones. I és per això que,
com sempre, us animem a participar, des
de la diversitat, des de les possibilitats de
cadascuna, perquè si som més i estem
més organitzades podrem assolir aquest
objectiu comú que ens uneix.

Però aquests últims anys hem patit un
atac sense precedents a aquesta educació
pública, de qualitat i en valencià que
volem per a les nostres filles i fills. La
Llei  Wert  (LOMCE), les retallades en
educació, -28,2 M € menys per habitant en
4 anys al País Valencià-, l'augment de les
ràtios a les aules, -que dificulta gestionar
la diversitat, solucionar conflictes o
tutoritzar l'aprenentatge,  etc ...  -, els
impagaments de les despeses de
funcionament als centres, la reducció de
beques, els entrebancs per al
desenvolupament del valencià a les
nostres escoles,  etc ...; ens ha obligat no

només a donar suport a l'educació de les
nostres filles i fills, a continuar participant
en activitats lúdiques com el teatre, a la
realització de les activitats extraescolars,
tan importants per a elles, a gaudir i
participar en les nostres festes (Sant Pere
Nolasc, el 9 d'octubre, la fi del curs, etc ...);
sinó també a eixir als carrers del nostre
poble, -com vam fer el 27 de gener del
2012-, i de València, en la històrica
mobilització del 30 de maig del 2012, al
costat de tot el sector educatiu. A sumar-
nos al professorat que durant mesos, tots
els dijous, es van plantar davant de les
portes de la nostra escola per demandar
que pagaren els deutes que mantenien
amb ella. A mobilitzar any rere any a la
Trobada d'Escoles en Valencià reivindicant
i donant suport l'ús i ensenyament del
valencià. Amb l'excusa de la crisi
econòmica han tractat de desmantellar
l'escola pública i en valencià, però no ho
han aconseguit.

I no ho han aconseguit perquè sabíem,
érem conscients, que ens jugàvem molt,
que no podien mercantilitzar l'educació de
les nostres filles i fills, perquè sabem de la
importància de tenir una educació de
qualitat, que aquesta és condició sine qua
non per a un futur millor per a elles.

I avui, que ens trobem en temps de
canvis i mudances, seguim apostant per
aquesta mateixa escola pública, gratuïta,

de qualitat i en valencià que ajude a
millorar les possibilitats de
desenvolupament de les xiquetes i xiquets;
mantenint vincles de comunicació entre el
col·legi i les famílies, impulsant i
col·laborant en les activitats educatives,
culturals, esportives i lúdiques que
s'organitzen a l'escola, però també sense
oblidar que hem de seguir reivindicant una
millor educació per a les nostres filles i
fills. I per això, cal recuperar tot allò que
ens han tret en aquests anys, emplaçant,
per tant, a les noves autoritats a complir el
que en els seus programes electorals van
proposar i per al que van ser elegits. Si és
així, comptaran amb nosaltres.

Com expliquen avui, novament,
compromesos i implicats, en aquesta
ocasió com a amfitrions, al costat de la
nostra escola, del CEIP Guillem d'Entença i
de l ’IES, en aquesta festa reivindicativa
que com cada any impulsa Escola
Valenciana. El nostre agraïment a totes i
tots els que amb la seua dedicació i esforç
han fet possible que aquesta primavera de
2016 es celebre al Puig, coincidint a més a
més amb el 75 Aniversari del CEIP Pare
Jofré, la XXIX Trobada d'Escoles en Valen-
cià.

Marise J. R. A. Fonseca
Secretària

AMPA CEIP Pare Jofré - El Puig

Les lluites que vindran
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No hi ha molts esdeveniments
públics contemporanis que mostren
la manifestació unitària de la

societat valenciana. Així que la data de 1915
serà guardada en la història del poble valencià
per ser un d’eixos grans moments en els quals
la classe
política, les
societats
valencianistes i
tots els grups
socials es
cohesionaren
amb un
objectiu comú:
la recuperació
del monestir
del Puig com a
símbol de la
identitat
valenciana. La
idea va partir
del periodista i polític Juan Pérez Lucia, qui pel
mes d’abril, des del seu diari, va demanar la
creació d’un comité per preparar un aplec amb
eixa intenció. La idea va cuallar i s’apuntaren
els periòdics, l’arquebisbat, les autoritats
militars, el governador i les entitats polítiques i
culturals. El 18 de juny, com a preàmbul, al
Paranimf de la Universitat de València, es va
celebrar un gran acte cultural amb diverses
conferències.

El 21 de juny, des de bon matí s’iniciaren els

actes. El Puig de Santa Maria es va engalanar
per a l’ocasió. S’arreglaren els camins, es
posaren arcs i els mestres Francisco Valls i
Encarnación Aleixandre prepararen els actes
escolars. A primera hora es feren les
celebracions religioses presidides pel rector

Salvador
Mestre i
altres
religiosos.
De matí el
més
destacat fou
l’arribada
de la
Senyera de
Sagunt amb
una gran
expedició
vinguda del
Camp de
Morvedre

amb l’alcalde José Peris Escamilla. Fou rebuda
amb tots els honors per l’alcalde del Puig de
Santa Maria Francisco Aparisi. A la vesprada es
va realitzar l’acte central. La convocatòria fou
exitosa del tot. Al voltant d’un centenar
d’ajuntaments se’n solidaritzaren i moltes
poblacions es desplaçaren a eixa localitat de
l’Horta Nord. Però entre totes les arribades
més destacades la que va produir més
emocions i consens fou la del Penó de la
Conquesta. No era freqüent que isquera de la

ciutat de València. Unes jóvens de la localitat
vestides de valencianes el reberen. Es va situar
a l’esplanada del monestir. S’hi escoltaren les
paraules de diferents personalitats: el
president de la Diputació Polo de Bernabé,
l’alcalde de València Francisco Maestre, el
president de Lo Rat Penat Francesc Cantó, el
representant de la Joventut Valencianista
Josep Maria Bayarri, el representant del Puig
Gregorio Sabater, el director de La Voz de
Valencia Juan Pérez Lucia com a promotor de
l’acte i l’arquebisbe Valeriano Menéndez.
Finalment es va llegir un manifest en el qual es
va declarar: ”damunt de tots els valencians
pesa l’obligació particular y original d’atendre a
la restauració y conservació del monestir del
Puig. De tot modo està lligada la fundació
d’aquest monument ab la creació del nostre
volgut regne”. El més destacable és que s’hi va
acordar la creació d’un patronat encarregat
d’aconseguir la seua restauració.

Aquella experiència escrita en la història
marcà un abans i un després. Des d’eixe
moment el projecte col·lectiu de recuperar el
monestir del Puig va iniciar-se. La societat
valenciana demostrà que unida podia arribar
lluny. Va manifestar-se amb els seus símbols
més destacats: l’il·lustre Penó de la Conquesta i
les nombroses senyeres coronades que
compartien també entitats i participants.
Enfront tot allò que els separava, i en temps
difícils per als territoris perifèrics, València es
va demostrar fort, cohesionat i en positiu.

L’aplec del Puig de 1915
Article

Per Lluís M. Mesa i Reig (Cronista Oficial d’Estivella)

Discursos de l'Aplec
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