
ESTELLÉS LA 
VEU DE LES 
TROBADES

PLANA 4

UnA EDUcAció 
pLURiLingüE En 
UnA EScOLA 
mULTiLingüE
PLANA 15

pERQUÈ HEm 
D’ATURAR 
LA LOmQE

PLANA 18

MAIG.2013

EL PEriòdic dE LA XXVia TrobAdA d’EscoLEs EN VALENcià. HorTA sud

TROBADA 2013



MAiG.13

2 EL PEriòdic dE LA XXVia TrobAdA d’EscoLEs EN VALENcià. HorTA sud
TROBADA 2013

cArLos FErNÁNdEZ biELsA

SALUDA DE 
L’ALcALDE 
DE miSLATA 

Mislata rep enguany la Trobada d’Es-
coles en Valencià de l’Horta Sud, una 
activitat que cada any és més que una 
festa: és la nostra forma de dir que de-
fensem el valencià, la nostra llengua, la 
nostra educació, la nostra cultura i el 
nostre patrimoni com a poble. 

Des del govern de Mislata, volem fer 
partícips a totes les persones involu-
crades en el nostre sistema educatiu 
perquè se sumen, amb més motius que 
mai, a esta trobada tan important en 
reconeixement del valencià. És neces-
sària la participació de tots, l’espenta 
creativa dels qui tenen la responsabili-
tat d’educar, per a fer més accessible 
cada dia la llengua, per facilitar-ne el 
seu ús, per convertir-la en la llengua co-
muna dels jóvens valencians.

Sense educació seria impossible fa-
cilitar el coneixement de la llengua. Per 
això, des del govern de Mislata hem 
marcat bé la diferència enfront de les 
administracions que retallen i tanquen 
espais. A Mislata, l’educació, la cultura, 
la joventut i les seues eines de conei-
xement, com ara les biblioteques, han 
augmentat notablement el pressupost 
en este any 2013.

Per últim,  vull agrair a totes les per-
sones implicades el suport i el treball en 
esta Trobada d’Escoles en Valencià que, 
per primera vegada, tindrà lloc a Mis-
lata en representació de molts pobles 
que any rere any s’afigen a esta cita tan 
important.

AcTiViTATS  
TROBADA 
2013 

Del 22 al 25 D’abril. 
TrobaDa Musical
Amb la participació de les escoles de la 
comarca i l’actuació de Paco Muñoz, en 
el Centre Cultural de Mislata.
Dia 26 D’abril, pel MaTí, 
en horari escolar. 
concenTració. VolTa a peu. 
Als pobles de la comarca s’organitzen 
concentracions per commemorar el 25 
d’abril i al mateix temps anunciar la ce-
lebració de la trobada. A Mislata s’inau-
gurarà el mapa de les comarques que 
servirà de record de la Trobada. 
Dia 26 D’abril per la VespraDa. 
concurs liTerari saMbori. 
El dia 26 a per la vesprada al Centre 
Cultural de Mislata se celebrarà el lliu-
rament de premis comarcals del 15é 
Concurs de literatura en Valencià

Dia 27 D’abril,  a les 22.30,  
XaVi casTillo
Al Centre Cultural de Mislata un espec-
tacle de Xavi Castillo. Un  Veriueu-ho,  
especial per a Escola Valenciana, que 
porta per títol: Wertgonya.
Dia 4 De Maig. 
acTes Dia De la TrobaDa 
• Pel matí. Muntatge dels tallers a càr-
rec de les persones voluntàries que han 
col•laborat en l’organització. 
• A les 17h. Concentracions de les cer-
caviles. 
Cercavila (A) C.P. Ausiàs March
Cervavila (B) C.P. El Cid
• A les 17.30h. Inici de les cercaviles,
• A les 18.30h. Tallers
• A les 21h. Actuació de Folksona i So-
par de cabasset. 
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MANiFEsT 

TROBADES 
D’EScOLES En VALEnciÀ 2013: 
LA VEU DEL TEU pOBLE

Les Trobades d’Escoles en Valencià 
2013 estan dedicades al gran poeta va-
lencià Vicent Andrés Estellés. Els seus 
missatges reivindicatius, convertits en 
versos, són l’eix vertebrador de les fes-
tes per la llengua que s’estenen de cap 
a cap de les nostres comarques durant 
la primavera. 

Les Trobades són una veu lúdica i re-
ivindicativa del nostre poble. Del poble 
que visualitza l’autoestima lingüística i 
que reclama als responsables instituci-
onals que facen del valencià la llengua 
pròpia i oficial d’ús habitual per a tots i 
per a tot. Per aquest motiu el lema de 
les Trobades 2013 és La veu del teu po-
ble, del poble que acull la Trobada a la 
teua comarca, dels pobles que partici-
pen en la teua Trobada. 

La veu del teu poble és la veu dels 
milers de xiquets, xiquetes, pares, ma-
res, docents i ciutadans, que s’esforcen 
a contracorrent per dur endavant un 
ensenyament de qualitat; que treballen 
per posar fil a l’agulla a les greus re-
tallades en educació; que volen canviar 

l’actual sistema polític i econòmic, amb 
unes regles de joc que van en contra 
dels pilars propis d’una societat que ha 
d’aspirar a ser més honesta, més lliure 
i més implicada en les decisions col-
lectives de futur.

Estem en crisi, una crisi social, polí-
tica i econòmica, educativa i instituci-
onal, que no hem provocat nosaltres. 
Una crisi de valors. Cal que la crisi done 
peu al canvi, que siga una oportunitat 
per a desenvolupar idees que convertis-
quen aquest desficaci en una poderosa 
eina de canvi i de millora. De totes i de 
tots depén i cal que entre nosaltres or-
ganitzem una xarxa eficaç per empren-
dre accions concretes al respecte. 

Ens enfrontem a un repte molt gran, 
defensar el model públic d’ensenyament 
en valencià i de qualitat, amenaçat 
d’una forma contundent. És fonamen-
tal el compromís de tots i de totes, dels 
docents i de les famílies. És important 
també que l’Administració educativa en 
prenga nota i que fem l’esforç d’arribar 
a una entesa per preservar drets edu-

catius bàsics que ara perillen per l’aug-
ment de ràtios, per la pèrdua de llocs 
docents i la greu situació dels professo-
rat interí, per les retallades en beques 
i serveis, per la manca d’inversió en 
infraestructures, per l’augment de l’IVA 
en el material escolar, per l’establiment 
d’un plurilingüisme de fum o per l’atac 
al valencià de l’Administració educativa.

Hem començat el curs amb un decret 
de plurilingüisme amb el qual estem en 
desacord, perquè no assegura l’objectiu 
últim del document: afavorir l’ensenya-
ment de qualitat plurilingüe al nostre 
sistema educatiu. Sense marginar cap 
llengua. Sense marginar el nostre mà-
xim tret d’identitat, el valencià. 

L’avantprojecte de llei educativa, la 
LOMQE, tampoc afavoreix l’objectiu de 
vetllar per un sistema que garantisca 
l’educació a què aspirem. La democrà-
cia participativa als centres, les meto-
dologies de treball que haurien de ser 
pròpies d’una escola valenciana del 
segle XXI, es veuen greument amena-
çades. 

L’educació necessita de la inversió 
dels governs, i de governs que creguen 
que cal garantir una formació òptima 
per a tot l’alumnat. Perquè l’educació 
pública és la clau d’una societat madura 
i competent. Perquè l’educació de qua-
litat és un dret bàsic universal. Perquè 
l’educació al nostre País exigix un  espe-
cial suport institucional que faça de la 
nostra llengua una eina imprescindible 
per a aprofundir en la competència del 
nostre alumnat en una societat pluri-
lingüe. Per tot això, us animem a parti-
cipar en la vostra festa d’estima per la 
llengua resumida en aquests versos de 
Vicent Andrés Estellés: 

Baixa al carrer i participa.
Participa en el ball, la festa,
dóna les mans al teu germà.
No podran res davant un poble unit, 
alegre i combatiu!
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EscoLA  VALENciANA  dEdicArà LEs TrobAdEs A VicENT ANdrés EsTELLés

ESTELLÉS LA VEU DE LES TROBADES
MOnTSE PAyA
MeMbre de lA CoMISSIó eSTelléS 
d’eSColA VAlenCIAnA

Enguany el centre de les trobades és 
el poeta Vicent Andrés Estellés perquè 
fa  20 anys que va morir. Estellés repre-
senta la veu més important de la poe-
sia contemporània. Hi ha especialistes 
que afirmen que des d’Ausiàs March no 
s’havia produït la presència d’una veu 
tan intensa i tan potent com la d’Este-
llés. 

nosaltres des de les trobades volem 
difondre eixa veu, la veu del seu poble, 
la veu del nostre poble. La veu que ens 
dóna identitat. Eixa veu  amb tantes to-
nalitats que era capaç de fer un poema 

a un pimentó i al mateix temps cantar 
els millors versos d’amor. La veu que 
durant molt de temps ha estat silenci-
ada ara està a les escoles. Ara els xi-
quets i les xiquetes coneixeran el més 
grans dels poetes. Ara sabran qui era 
Vicent Andrés Estelles. Ara sabran can-
tar els seus versos. Ara assumiran la 
veu del seu poble.  

des de la Federació d’escoles en Va-
lencià s’han editat una sèrie de materi-
als per ajudar els mestres i les mestres 
a treballar la vida i l’obra d’Estellés amb 
l’alumnat. La samarreta, que ha disse-
nyat  Mariscal, també ha estat inspirada 
en el món Estellés. Des del Guaix Co-
ordinadora Pel Valencià Hora Sud hem 

plenat d’Estellés les nostres activitats; 
a la Trobada Musical hem cantat els 
versos d’Estellés, a l’acte de lliurament 
del Premi Sambori també es va retre un 
homenatge a l’obra i al poeta. I avui en 
la XXVI Trobada  de l’Horta Sud a Mis-
lata trobareu el racó Estellés. En aquest 
racó hi haurà tres tallers per poder con-
tinuar gaudint d’Estellés:

Taller “La Rosa de Paper” on podeu 
fer una rosa de paper amb papers de 
diari. També podreu aprendre el poema 
de la rosa de paper.

Taller “EL MURAL, EL MEU POBLE” ací 
trobareu el material necessari per poder 
dibuixar i pintar alguna cosa del vostre 
poble que siga significativa per a vosal-

tres, i a poc a poc amb tots els vos-
tres dibuixos farem el MURAL de l’Horta 
Sud, la nostra comarca. Potser trobeu 
algun poema on Estelles parle del vos-
tre poble.

Taller “el Forn” on pastarem la fa-
rina per poder fer pa, com ja sabeu la 
família d’Estellés treballava en un forn 
i aquest va ser el primer ofici que va 
aprendre Vicent. A més a més de fer 
pa, també podreu recitar el poema de 
l’Ofici.

Des del Guaix esperem que tingueu 
una bona Trobada i que gaudiu dels ta-
llers assumint la veu del nostre poble.
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HisTòriA dE GuAiX

gUAix,
cOORDinADORA pEL VALEnciÀ 
DE L’HOTA SUD
XAVIer GoMIS
MeMbre de lA junTA del GuAIX

guaix, coordinadora pel Valencià 
de l’hota sud, va nàixer la tardor de 
1998, després de la trobada de Torrent, 
que celebràrem conjuntament amb les 
persones de la comarca del Camp del 
Túria. Cal dir que a l’any 1988 va co-
mençar la Iª Trobada d’escoles en Va-
lencià a la nostra comarca, concreta-
ment a Manises, en aquell moment vam 
començar junts els col·lectius que des-
prés hem anat sorgint  en cada comar-
ca al voltant de València ciutat (Camp 
de Túria, Camp de Morvedre, Horta 
nord, Horta Sud i València ciutat). Per 
tot això la nostra trobada té una història 
des de 1988 fins ara. enguany a Misla-
ta celebrem la XXVIª Trobada, i encara 
ens queda realitzar la trobada a Catar-
roja i Sedaví.

donc això, la tardor de 1988, reunits 
al voltant d’una taula d’una cafeteria de 
Catarroja, a la plaça que hi ha darrere 
de l’Ajuntament, persones que havíem 
participat en l’organització de les tro-
bades de Silla, Benetússer i Torrent, 
decidírem constituir la junta directiva 
del que seria l’actual col·lectiu, sota la 

presidència de Vicent Moreno i Baixauli, 
actual president d’Escola Valenciana. 

Ens decidírem pel nom de guaix, vo-
lent recuperar vocabulari de la cultura 
arrossera dels pobles de marjal de la 
nostra comarca i a més pel significat 
mateix del mot: grapat de brinques - ti-
ges brotades dels grans d’arròs - que 
unes a altres se sostenen i alhora po-
den guaixar – traure tiges noves – i fer 
la planta gran. Era la il·lusió comú dels 
reunits, aportar suport als companys 
en la tasca per defensar la llengua i 
l’escola en valencià i aconseguir noves 
incorporacions de persones, voluntats i 
suports.

Els inicis foren dificultosos, la junta 
de Guaix no tenia seu i feiem les reuni-
ons on podíem, en dependències d’al-
gun ajuntament que ens ho permetia 
o en algun centre docent. Decidíem el 
calendari d’actuacions i activitats enca-
minades a organitzar la trobada de l’any 
següent,  donàvem suport als centres, 
professors, pares i alumnes que opta-
ven per encetar l’ensenyament en va-
lencià o ja s’havien incorporat al nostre 
model d’escola en valencià i propugnà-
vem en les campanyes de matriculació 

la incorporació de l’alumnat a les ano-
menades línies en valencià, fent divul-
gació del model d’escola que suposa 
escola Valenciana, Federació d’Asso-
ciacions per la Llengua, de la qual for-
mem part. Totes aquestes tasques les 
hem continuat fent fins a l’actualitat.

Com a forma d’assolir col·laboració, 
decidírem establir un calendari d’as-
semblees mensuals a les quals assis-
teixen representants de tots els centres 
de la comarca, siguen pares, mestres 
o alumnes d’escoles i instituts. Mitjan-
çant aquestes assemblees poguérem 
mamprendre l’únic sistema de finança-
ment que tenim, el de les paperetes 
de col·laboració que repartim cada 
any després de les vacances de nadal.

Allò que en un principi era sumar 
esforç i treball per donar suport a l’en-
senyament en valencià i organitzar els 
actes del dia de la trobada, col·laborant 
amb els centres educatius i ajuntament 
del poble que l’acollia, anà ampliant-se, 
a poc a poc fins arribar a fer allò que 
fem actualment.

Un any i un altre hem anat ampliant 
els actes al voltant de la trobada i fent 
que aquesta tinga trascendència als 

centres al llarg de tot el curs escolar, 
implicant a tota la comunitat educativa. 

La trobada és la festa de primavera 
per als escolars i la veu d’alerta per als 
pares i mares, per a què matriculen 
els seus fills en els programes d’en-
senyament en valencià. La trobada és 
un clam a la normalització d’un idioma 
oficial, intencionadament menystingut i 
relegat per l’administració autonòmica 
actual. La trobada és una manifestació 
i alhora una reivindicació de la dignitat, 
la cultura i la història d’un poble que ix 
al carrer per dir que ningú ens pot ne-
gar. La trobada no només és la festa 
d’un dia, és una tasca i un esforç con-
tinuat que cada any comença un nou 
cicle.

Durant el mes d’octubre, Guaix, con-
juntament amb l’assemblea, decideix el 
lloc de trobada per a l’any següent, el 
calendari de reunions i convoca el con-
curs de cartells i lema. En novembre 
seleccionem i premiem el cartell de 
trobada entre més de cinquanta que 
n’exposem, doncs cada centre en pre-
senta un, seleccionat entre tots els que 
ha elaborat l’alumnat. El cartell premiat 
el portaran els calendaris que repartim 
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a cada aula de cadascun del centres 
abans de nadal i les carpetes que es 
reparteixen una setmana abans de la 
trobada amb tota la informació dels ac-
tes d’aquesta.

També durant el més d’octubre s’ini-
cia i incentiva la participació de l’alum-
nat en el concurs literari “sambori” 
que des de l’any 1999 s’incorporà a 
la dinàmica de la trobada. Els treballs 
d’aquest concurs, es recullen en l’as-
semblea de febrer i es premien en dies 
pròxims a la trobada en un acte especi-
al d’atorgament, amb actuacions musi-
cals incloses.

Cal esmentar l’anomenat: “sopar de 
tardor de guaix”; actual esdeveniment 
d’homenatge, reconeixement i trobada 
de militants per la llengua i per l’escola 
en valencià, que organitza el col·lectiu. 
Guaix, cada any, decideix quines perso-
nes rebran l’agraiment pel seu treball i 
compromís i el manifesta públicament 
durant el sopar esmentat, lliurant uns 
guardons ceràmics com a elements 
commemoratius. 

Aquest any el nostre homenatge ha 
estat per al grup musical Tres Fan ball 
pels seus més de vint anys fent músi-
ca tradicional i de ball, que ha omplert 
les places dels pobles del nostre país i 
perquè amb el seu treball i actitud en-
vers el valencià han demostrat el seu 

compromís amb la llengua, la cultura i 
el poble. 

I els reconeixements per a les escoles 
que arriben als 25 anys fent escola en 
Valencià que enguany han estat l’esco-
la Verge dels Desemparats de Silla i 
l’escoleta de Maru de Catarroja.   

Altre acte que incorporàrem previ-
ament a la trobada fou l’anomenada 
“Volta a peu”. Un determinat grup 
d’alumnes i professors de cadascun 
dels centres, anaven corrent d’un cen-
tre a l’altre, d’un poble a l’altre i relle-
vant-se fins que passaven per tots els 
centres de la comarca, finalitzant la 
volta al poble que acollia la trobada. 
Aquesta volta a peu, de relleus, de  
poble a poble, es transformà, a partir 
del tres-centé aniversari de la desfeta 
d’Almansa, a l’any 2007, en les actu-
alment anomenades concentracions 
del vint-i-cinc d’abril, consistents en 
què a cada poble de la comarca, el ma-
teix dia  - divendres pròxim al vint-i-cinc 
d’abril - i a la mateixa hora – a les onze 
del matí -, es reuneixen alumnes, pares 
i mestres d’ensenyament en valencià, 
davant del monument de la trobada que 
hi ha al seu poble o bé a algun indret 
important, per llegir l’auca que s’elabo-
rà per motiu de l’aniversari esmentat: 
“1707 – 2007 el futur és nostre”, llegir 
també missatges de reivindicació de la 

normalització lingüística del valencià i 
la generalització dels programes d’en-
senyament en valencià, així com mos-
trar altres manifestacions artístiques, 
bé siguen plàstiques, musicals o d’altre 
tipus. En la pàgina d’internet de Guaix, 
a l’apartat: “Consells i recomanacions”, 
apareixen les propostes pensades per 
a eixe esdeveniment: cançons, danses, 
manifests,.... Alguns pobles han esco-
llit, com a cloenda de l’acte de concen-
tració, cantar, tots els assistents junts, 
la cançó de Paco Muñoz, “Jo vull un 
país”.

Des del 2005, any de la trobada de 
Paiporta, incorporàrem una activitat 
més, l’anomenada “Trobada musical”. 
Enguany celebrem la novena edició a 
Mislata.

La trobada musical consisteix en què 
durant quatre o cinc dies, un parell de 
setmanes abans de la trobada, en ho-
rari escolar de matí, es reuneixen en 
algun auditori, del poble que acull la 
trobada, grups corals o de dansaires de 
totes les escoles de la comarca. Cada 
matí cinc o sis grups de sengles escoles 
o instituts, fan una actuació, cantant o 
ballant música valenciana i en valencià, 
fent de públic els grups que no estan 
actuant. Les actuacions comencen cap 
a les deu i acaben cap a les onze, des-
prés es tanca l’acte de cada dia, amb 

l’actuació de Paco Muñoz, finalitzant 
amb temps suficient per a què els gups 
participants puguen tornar als centres 
corresponents a l’hora d’eixida de mig-
dia.

En cada poble on se celebra la tro-
bada, Guaix proposa la creació d’un 
col·lectiu local de defensa de l’escola 
en valencià i així s’han constituït: “La 
gavella” de Torrent, “La figuera” d’Al-
càsser” i “el col·lectiu Font Cabilda” de 
Massanassa.

Guaix deixa a cada poble que ha 
acollit la trobada, un monument cerà-
mic, consistent en la representació del 
mapa de les comarques del país 
Valencià, destacant la de l’Hota Sud i 
la localització del poble acollidor, però 
com s’ha donat el cas de Silla, poble 
que ha acollit la trobada per segona 
vegada, s’ha elaborat un segon monu-
ment ceràmic representant el mapa de 
la comarca, amb els termes municipals 
dels pobles que la conformen, desta-
cant el del poble acollidor.

Després de vint-i-sis anys de tro-
bades, hem fet trobada tot el curs en 
cadascun dels centres de la nostra co-
marca, doncs ens movem seguit seguit 
fent de la trobada una ànima d’escola 
que procurarem anar engrandint. ningú 
ens pot negar viure i fer viure l’escola 
en valencià.
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“GuAiX”. coordiNAdorA PEL VALENcià. HorTA sud

HiSTòRiA DE LES TROBADES 
D’EScOLES En VALEnciÀ.
Des de la cAppEpV fins ara amb el guaix

comarques que iniciàrem el camí 
junts: camp de Morvedre, camp de 
Túria, horta nord, horta sud i Valèn-
cia ciutat.

1988. i a Manises 
C. de Morvedre, C. de Túria i l’Horta.
1989. ii a València (Vivers) 
C. de Morvedre, C. de Túria i l’Horta
1990. iii a València (Vivers) 
C. de Morvedre, C. de Túria i l’Horta
1991. iV a València (Vivers) 
C. de Morvedre, C. de Túria i l’Horta
1992. V a València (Vivers) 
C. de Morvedre, C. de Túria i l’Horta
1993. Vi a sagunt 
C. de Morvedre, C. de Túria i l’Horta
1994. Vii a puçol 
C. de Morvedre, C. de Túria i l’Horta
1995. Viii a alboraia 
C. de Morvedre, C. de Túria i l’Horta
1996. iX a silla 
Camp de Túria i l’Horta.
1997. X a benetússer 
Camp de Túria i l’Horta.
1998. Xi a Torrent 
Camp de Túria i l’Horta.
1999. Xii a aldaia 
L’Horta Sud “Guaix”

2000. Xiii a alaquàs 
L’Horta Sud “Guaix”
2001. XiV a Quart de poblet 
L’Horta Sud “Guaix”
2002. XV a Xirivella 
L’Horta Sud “Guaix”
2003. XVi a alfafar 
L’Horta Sud “Guaix”
2004. XVii a picanya 
L’Horta Sud “Guaix”
2005. XViii a paiporta 
L’Horta Sud “Guaix”
2006. XiX a picassent 
L’Horta Sud “Guaix”
2007. XX a beniparrell 
L’Horta Sud “Guaix”
2008. XXi a albal 
L’Horta Sud “Guaix”
2009. XXii a alcàsser 
L’Horta Sud “Guaix”
2010. XXiii a Massanassa 
L’Horta Sud “Guaix”
2011. XXiV a silla 
L’Horta Sud “Guaix”
2012. XXV a València  
Camp de Morvedre, Camp de Túria, 
Horta nord, Horta Sud “Guaix”, Valèn-
cia ciutat.
2013. XVi a Mislata 
L’Horta Sud “Guaix”

Estem esperant les peticions dels po-
bles que encara no l’han organitzada: 
Catarroja, Lloc nou de la Corona, i Se-
daví.

hoMenaTges a l’horTa suD

1996 I. rosa raga, mestra – Silla
1997 II. enric Valor, escriptor – bene-
tússer
1998 III. Ferran Torrent i Francesc de 
Paula Burguera – Torrent
1999 IV. rosa Serrano. Mestra i editora 
– Aldaia
2000 V. Francesc Ferrer i Pastor. lexi-
cògraf – Alaquàs
2001 VI. Paco Muñoz. Cantant – Quart 
de Poblet
2002 VII. Carme Miquel. Mestra i es-
criptora – Xirivella
2003 VIII. llorenç Giménez. Contacon-
tes. – Alfafar
2004 IX. Ciprià Ciscar. Polític – Picanya
2005 X. Llibreria La Moixeranga – Pai-
porta
2006 XI. joan Pla, mestre i revista Saó 
– Picassent
2007 XII. escoles de Picanya i benipar-
rell – Beniparrell 
Reconeixement a Amàlia Alba.

2008 XIII. Miquel Gil i Al Tall. Cantants 
– Albal
reconeixement a Anna Marí i Francesc 
Aledon.
2009 XIV. Honorat ros. Mestre, sindi-
calista i membre de l’AVL – Alcàsser
Reconeixement a nelson Seguí. 
2010 XV. Escoles de Massanassa. 
Primeres Escoles Públiques d’ense-
nyament en valencià a l’Horta Sud. 
Reconeixement a Vicent Moreno – Mas-
sanassa. 
2011 XVI. Alfred ramos. Mestre i es-
criptor – València
2012 XVII. Tres fan ball. Músics – Mis-
lata

• des del 2011 cada anys es realitza el 
reconeixement a les escoles que acom-
pleixen 25 anys d’ensenyament en va-
lencià. 

• el poble que apareix al costat de cada 
homenatjat és el poble on es realitza la 
Trobada eixe curs. 
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cERcAViLA (A)
cOncEnTRAció 
c.p. AUSiÀS mARcH

MislaTa
C.P. Ausiàs March 
C.P. Amadeo Tortajada
C.P. jaume I
IeS. Molí del sol
IeS. la Moreria
IeS. Músic Martín i Soler

paiporTa
C.P. L’Horta
C.P. jaume I
C.P. Rosa Serrano
C.P. Ausiàs March
C.P. Lluís Vives

picanYa
Escoleta ninos
C.P. Ausiàs March
C.P. Baladre
Escola La Gavina
IeS. enric Valor

picassenT
Escoleta ninos
C.P. Sant Ignasi de loiola
C.P. Verge de la Vallivana
La nostra Escola Comarcal
Escola Les Carolines

QuarT De pobleT
Escoleta ninos
C.P. La Constitució
C.P. Sant Onofre

seDaVí
C.P. Sant Climent
C.P. Vicent Pla i Paredes 
IeS. Sedaví

silla
C.P. El Patí
C.P. Verge dels Desemparats
C.P. Reis Catòlics
IeS. enric Valor
IeS. Sanchis Guarner

TorrenT
C.P. nº10
C.P. El Molí
C.P.  Federico Maicas
C.P.  Lope de Vega
C.P.  Miguel Hernández
C.P.  Sant Pasqual
C.P. Antonio Machado
Escola El Drac
IeS Perenxissa
IeS la Marxadella
IeS Veles e Vents
IeS Tirant lo blanc

XirVella
C.P. Rei En Jaume
C.P. Gregori Mayans i Ciscar
C.P. Ramon y Cajal
C.P. Miguel de Cervantes

MislaTa
C.P. El Cid
C.P. Mestre Serrano
Col·legi Santa Creu
C.P. L’Almassil
C.P. Gregori Mayans i Ciscar
Col·legi Sagrado Corazón

alaQuÀs
C.P. Vila d’Alaquàs
C.P.  Ciutat de Cremona 
C.P. González Gallarza
Col·legi Mare de Déu de l’Olivar
C.P. Ciutat de Cremona
C.P. Mestre Sanchis Almiñano
 
albal
Escoleta ninos
C.P. San Carlos Borromeo
C.P. La Balaguera
C.P. Juan Esteve Muñoz 
IeS. Albal
 
alcÀsser
C.P. 9 d’Octubre
C.P. jaume I
IeS. Alcàsser
 
alDaia
C.P. Platero y yo
C.P. Juan A. Martínez Torres
C.P. Ausiàs March
C.P. ntra. Sra. del Carmen
 
alFaFar
Escoleta ninos
C.P. Orba
C.P. la Fila
IeS. 25 d’Abril
 
beneTÚsser
C.P. blasco Ibáñez
C.P. Cristobal Colón
Col·legi ntra. Sra. dels Socors
IeS. Maria Carbonell i Sánchez
 
beniparrell
CP. blasco Ibáñez

caTarroJa
L’Escoleta de Maru
C.P. jaume I el Conqueridor
C.P. Bertomeu LLorens i Royo
C.P. joan XIII
C.P. Vil-la Romana
IeS. belenguer dalmau
escola la Florida

Manises
C.P. joan Fuster 
C.P. Félix rodríguez de la Fuente
C.P. Josep Garcia i Planells

Massanassa
C.P. LLuís Vives
C.P. Ausiàs March
IeS. Massanassa

cERcAViLA (B)
cOncEnTRAció 
c.p. EL ciD 

TALLERS 
xxVia TROBADA
miSLATA

alDaia
1.- C.P. PLATERO y yO 
2.- C.P. juAn AnTonIo MArTÍneZ 
TORRES 

alaQuas
3.- C.P. GonZAleZ GAllArZA 
4.- C.P. VIllA d’AlAQuAS 

albal
5.- C.P. LA BALAGUERA
6.- nInoS AlbAl
7.- C.P. SAn CArloS borroMeo

alcasser
8.- C.P. jAuMe I
9.-  C.P. 9 D’OCTUBRE

alFaFar
10.- IeS 25 d’AbrIl
11.- C.P. lA FIlA
12.- C.P. L’ORBA
13.- eSColeTA nInoS 

beneTÚsser
14.- C.P. CrISTobAl Colon
15.- Col.leGI noSTrA SenYorA delS 
SOCORS

beniparrell
16.- C.P.  blASCo IbAÑeZ

caTarroJa
17.- C.P.  joAn XXIII
18,- C.P.  jAuMe I 
19.- C.P.  jAuMe I
20.- C.P.  jAuMe I
21.- IeS berenGuer dAlMAu
22.- ESCOLETA DE MARU

Manises
23.- C.P.  FelIX rodrIGueZ de lA 
FuenTe 
24.- C.P.  joAn FuSTer

Massanassa
25.- C.P.  lluIS VIVeS   I  C.P.  AuSIAS 
MARCH

MislaTa
26.- IeS lA MorerIA. AMPA
27.- Col·leGI SAnTA Creu. AMPA
28.- C.P. MAeSTro SerrAno. AMPA
29.- C.P. jAuMe I .AMPA
30.- IeS MolI del Sol. AMPA
31.- C.P. AuSIÀS MArCH . AMPA
32.- C.P. AMADEO TORTAJADA .AMPA

paiporTa
33.- C.P. L’HORTA
34.- C.P. lluÍS VIVeS 
35.- C.P. lluÍS VIVeS
36.- C.P. jAuMe I
37.- C.P. roSA SerrAno
38.- C.P. AuSIÀS MArCH

picanYa
39.- C.P. AuSIAS MArCH
40.- eSColA GAVInA 

41.- eSColA GAVInA
42.- nInoS PICAnYA

picassenT
43.- C.P. SAnT IGnASI
44.- eSColA leS CArolIneS
45.- eSColA leS CArolIneS
46.- eSColA leS CArolIneS
47.- eSColA leS CArolIneS
48.- lA noSTrA eSColA CoMArCAl
49.- Col·leGI SAnT CrISTÒFor MAr-
TIr

QuarT De pobleT
50.- C.P. lA ConSTITuCIó
51.- nInoS QuArT de PobleT

seDaVí
52.- C.P. VICenT PlA PAredeS
53.- C.P. SAn CLEMEnTE. AMPA

TorrenT
54.- C.P. MIGuel HernÁndeZ. AMPA
55.- C.P. SAnT PASQUAL. AMPA
56.- C.P. AnTonIo MACHAdo
57.- lA GAVellA
58.- C.P. loPe de VeGA
59.- C.P. nº 10 

XiriVella
60.- reI en jAuMe

alTres
61.- unIVerSITAT PolITÈCnICA de 
VAlÈnCIA
62.- eSColA de MAGISTerI ASuIÀS 
MArCH VAlÈnCIA
63.- ForCuIn/CAMACuC  
64.- ForCuIn/CAMACuC  
65.-  FundACIó FrAnCeSC Ferrer 
PASTOR
66.- GreMI d’edITorS del PAIS 
VAlenCIÂ
67.- edITorIAl deneS
68.- edITorIAl l’eIXAM
69.- edICIonS el bullenT
70.- edICIonS 96
71.- FAPA
72.- lA Veu de leS TrobAdeS (lA 
VEU DEL PV)  LLUM
73.- reVISTA SAó
74.- IdeCo-InSTITuT d’eSTudIS Co-
MARCALS HORTA SUD
75.-AluPA edITorIAl
76.- llIbrerIA SHAlAKAbulA
77.- doCendo (MonITorS)
78.- eSColA MArInA de MIrAMAr
79.- eSColA  lA FlorIdA (roCÒ-
DROM)
80.-  GruP CAPS (CASTell.)
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LA gAVELLA,
mOVimEnT pER LA LLEngUA 
i LA cULTURA

L’associació cultural La Gavella va 
nàixer arran la Trobada d’escoles en va-
lencià que va tindre lloc a Torrent l’any 
1998. un grup de mestres i pares com-
promesos amb l’educació en valencià 
van acordar continuar treballant envers 
el foment i ús del valencià en el nostre 
poble.

Al llarg de l’any anem preparant di-
ferents activitats. Amb els escolars de 
Torrent en fem quatre: un curs gratuït 
de tabal i dolçaina (de setembre a juny), 
la Volta a peu, la nit de Sant Joan i la 
Trobada de nadales.

La Volta a peu – concentracions 25 
d’abril és una activitat en la què col-

laboren professors i professores d’Edu-
cació Física. és una mena de Correllen-
gua on participa l’alumnat, recorrent 
l’artèria principal del poble, l’Avinguda, i  
aplegant-se a la plaça  on tenen lloc di-
ferents activitats. En altres convocatòri-
es hem comptat amb l’actuació de Paco 
Muñoz en la Plaça de La Llibertat.  L’any 
passat ens vam traslladar a la plaça 
Major, al centre històric de Torrent, on 
es troba la Torre. Allí vam fer un lipdub 
amb la cançó Puja al Vaixell del Valencià 
de Marcel·li Garcia. Enguany tenim pre-
vist fer un homenatge a Vicent Andrés 
Estellés i comptarem amb l’actuació del 
grup Rapsodes.

La nit de Sant Joan, coincideix amb 
l’acabament del curs i de la primavera i 
el nostre alumnat amb els seus mestres 
preparen activitats lúdiques (cançons, 
balls, teatres i fins i tot monòlegs hu-
morístics) per a dir adéu al curs. És una 
vetlada molt agradable perquè gaudim 
de la companyia de les famílies del nos-
tre alumnat en el marc incomparable 
del jardí de l’Hort de Trénor tot i comp-
tant amb la presència de la nostra colla 
de dolçainers i tabaleters que ens ame-
nitza l’acte.

I per acabar l’any, tenim la Troba de 
nadales. És un acte molt emotiu i hi 
participa alumnat de tots el col·legis pú-

blics i concertats de Torrent. Hi ha na-
dales de tot tipus amb acompanyament 
de rock o de flamenc, amb el denomi-
nador comú d’una llengua: el valencià.

També preparem altres activitats 
adreçades al públic en general: mun-
tem una parada en la Trobada d’escoles 
en valencià, a més al setembre fem un 
homenatge al nostre poeta Vicent An-
drés Estellés (les nits d’Estellés) i col-
laborem amb la colla de dolçainers de 
La Gavella  en els Aplecs de dolçaina i 
tabalet que tenen lloc durant tot el mes  
setembre. 
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LA FigUERA,
cOnTinUA FEnT cAmÍ

l’Associació la Figuera, col·lectiu 
pel valencià d’Alcàsser va nàixer l’any 
2009, arran de la XX Trobada d’escoles 
en valencià realitzada en aquesta po-
blació. Un grup de persones amb unes 
inquietuds comunes respecte a la nos-
tra llengua ens varem animar i varem 
decidir crear aquesta associació, que 
a hores d’ara reuneix una cinquantena 
d’associats i associades.

Els nostres principals objectius són 
afavorir, difondre i promoure l’ús del va-
lencià en l’àmbit social i cultural. I tre-
ballar per afavorir la normalització plena 
de la llengua: l’ús al carrer, a l’escola, 
a l’administració local, i als mitjans de 
comunicació.
Les activitats que l’associació realitza 
des de fa quatre anys són: 

- Tallers de llengua
- Xarrades i col.loquis
- Presentació del Voluntariat pel valencià.
- Presentació de llibres i autors .
- Concurs de narrativa l’Estil
- Taules redones sobre escriptors o músics.
- Teatre en valencià
- Actes homenatge a Vicent Andrés Estellés.

Els actes organitzats tenen molt bona 
acollida entre la població, ja que sem-
pre són actes que reuneixen a més d’un 
centenar de persones, la qual cosa ens 
anima a continuar el nostre treball.

L’associació també té presència a les 
xarxes socials mitjançant el blog http://
lafigueracpv.blogspot.com.es/ que re-
cull les diferents activitats que es rea-
litzen, el faceboob, i el correu electrònic 
lafigueracpv@gmail.com .

Entre els últims actes cal destacar la 
segona niT esTellÉs a Alcàsser, re-
alitzada el dia 25 d’Octubre de 2012. 
Amb la presentació de nelson Seguí i 
la  col·laboració de l’acadèmic Honorat 
Ros, que va fer un recorregut per la vida 
i l’obra del nostre gran poeta, recordant-
nos el seu compromís social vers el po-
ble valencià i vers la llengua. Es van lle-
gir diferents poemes per part de dones 
del Taller de Lectura, per membres del 
col•lectiu la Figuera i pel públic assis-
tent a l’acte. L’acompanyament musical 
va estar de la mà i la veu de Jacint Her-
nández, Toni Tatay, Miquel Reynal, Pau 
Seguí, Josep Alemany, David Reig i com 
a colofó final Miquel Gil que interpretà 
entre d’altres poemes “La rosa de pa-
per”. Curiosament en aquesta segona 

edició la selecció de poemes va tindre 
un caire més reivindicatiu, i és que el 
nostre poeta té una obra tan extensa i 
tan compromesa socialment que en els 
moments actuals continua tan vigent 
com en els anys en què la va escriure.

Des d’aquestes pàgines us animem 
ara més que mai a lluitar junts per la 
dignitat de la nostra llengua, a fer-la 
sempre present al carrer i a les insti-
tucions, a exigir el seu ensenyament a 
les escoles mitjançant els programes en 
valencià, perquè la llengua és la nostra 
identitat com a poble. Ja ho deia Este-
llés: “assumiràs la veu d’un poble,  i 
serà la veu del teu poble”.
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EL cOL·LEcTiU 
FOnT cABiLDA

l’any 1983 el col·legi Ausiàs Marc de 
Massanassa prenia una decisió històri-
ca i es convertia en la primera escola 
pública de l’Horta Sud en encetar l’en-
senyament en valencià. Hagueren de 
passar, però, més de 25 anys, fins l’any 
2010, per a que la Trobada d’Escoles en 
Valencià arribara al nostre poble.

I a Massanassa, seguint l’exemple del 
què s’havia fet a Torrent amb la creació 
del col3lectiu La Gavella i a Alcàsser 
amb el col3lectiu La Figuera, els com-
panys i les companyes de Guaix ens ani-
maren a constituir una associació sem-
blant a Massanassa. I així és com va 
nàixer el col·lectiu Font Cabilda, i ho va 

fer amb un objectiu clar: afavorir el co-
neixement i l’estima del País Valencià i 
contribuir a la difusió mi recuperació de 
la nostra llengua i de la nostra cultura. 

Al llarg d’aquests anys han estat qua-
tre les línies d’actuació de la nostra as-
sociació:

Xerrades i conferències. Hem por-
tat al poble temes i veus que ajuden a 
comprendre el món i a reclamar una so-
cietat més justa i solidària: les accions 
de la Plataforma Anti Desnonaments, la 
defensa de l’escola pública o la presen-
tació de projectes solidaris han estat 
algunes de les xerrades organitzades.

Visites culturals. Hem anat a conèi-

xer la València medieval, els rellotges de 
sol d’Otos, el monestir de la Murta o el 
poblat ibèric de la Bastida.

senderisme i bicicloturisme. Hem 
recorregut els més de sis mil esgraons 
de la senda morisca del Camí de les 
Jovades i hem voltat la nostra benvol-
guda Albufera en bici. Hem pujat al Be-
nicadell i hem recorregut les muntanyes 
properes de la vall de la Casella.

sopars de Tardor. Des d’un primer 
moment van pensar que calia fer tots 
els anys un acte que convocara a tots 
els amics i amigues de la nostra as-
sociació per a explicar el que estàvem 
fent i per a presentar nous projectes. I 

decidírem que aquests sopars de tardor 
podien ser l’espai idoni per a homenat-
jar a aquells que havien estat persones 
destacades en la defensa de la nostra 
cultura. Vicent Andrés Estellés l’any 
2010, enric Valor el 2011 i joan Fuster 
l’any passat han estat fins ara els nos-
tres “homenots”.

Us convidem a totes i a tots, al qui 
sou de Massanassa i als qui viviu als 
pobles del voltant, a participar de les 
nostres activitats i a proposar-ne de 
noves. Ens podeu seguir al nostre bloc 
http://fontcabilda.blogspot.com.es/

erMITA de SAnTA AnnA de CullerA

SoPAr HoMenATGe A joAn FuSTerSendA MorISCA CAMI de leS joVAdeS
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FOLKSOnA
“cOLòniES DE múSicA FOLK pER 
jOVES inTÈRpRETS”

Agraïm a Escola Valenciana aquesta 
oportunitat que ens ofereix per mostrar-
vos aquest projecte.  Ens agradaria que 
aquesta experiència apareguera pels 
mitjans de comunicació, tant escrits, 
con en radio i televisió, però com en 
tots en totes les manifestacions de la 
nostra cultura, tant el govern valencià, 
com els seus mitjans, ens ignoren.

l’Associació Cultural “Pont Folk” està 
portant a terme aquest projecte mu-
sical des de fa 7 anys. l’objectiu que 
perseguim és fer una difusió del nostre 
extens patrimoni musical. Malaurada-
ment sinó és per iniciatives d’aquest 
tipus, no arribaria als nostres fills i filles 
i, entenem que és important conèixer la 
nostra música com a signes d’identitat 
del nostre poble.

projecte musical: Cada any fem una 
orquestra amb els instruments que els 
alumnes ens porten des de les diferents 
escoles de música a la que pertanyen 
(Conservatori, Banda, Escoles de Mú-
sica Tradicional, etc). En ella apareixen 
l’acordió, guitarra, dolçaines i tabals, 
junts a altes instruments de vent, me-
tall,  corda i percussió.

Cada edició la dediquem a un tema. 
Els mestres de música preparen per 
grups d’instruments durant tota la set-
mana, una suit de 25 minuts. Paral-
lelament , organitzen unes formacions 

on aprenen dues o tres cançons de re-
pertori de ball de Plaça. Finalment, el 
dissabte de vesprada quan els pares 
venen a replegar-los, interpreten la Suit 
i a continuació, i després de retirar les 
cadires, ens faran ballar a pares, mares 
i públic assistent.

activitats: A banda del temps dedi-
cat a la música, tots els dies anem a 
la piscina. També disposem de monitors 
de temps lliure per organitzar-los activi-
tats lúdiques. Tots els anys organitzem 
uns taller en els que ens visiten cantants 
i grups referents en la nostra música en 
valencià, on expliquen als alumnes la 
seua biografia, treball i anècdotes.

Ací vos passem un quadre de les sis 
edicions passades, amb el contingut 
musical i els musics que ens visitaren:

* 1ª edició. Any 2007 “El tio caliu 
es tira la manta al coll” 

Tema: El tio Caliu,  fa un passeig per 
les comarcas del País Valencià.

Tallers: Vicent Torrent, Dani Miquel, 
Pep Gimeno “Botifarra”, Eduard Caba-
ller

* 2ª edició. Any 2008 “Vents del 
Mediterrani”  

Tema: Un recorregut musical per la 
nostra Mediterránea i els pobles que la 
envolten.

Tallers: Miquel Gil, Obrint Pas, nani 
Moral.

* 3ª edició. Any 2009 “Música 
d’arrel. Músiques del sud i del nord”  

Tema: Els jornalers es desplacen i ens 
aporten músiques del sud de la penín-
sula i d’Europa.

Tallers: David Reig, Ximo Caffarena, 
Trencaclosques. 

* 4ª edició. Any 2010 “Les can-
çons que jo cante”

Tema: Cançons de gresca i festa, 
d’amor, de celebració, d’excursió, de 
pasqua...

Tallers: APA i Teresa, Paco Muñoz i 
Tallers de Ball de Ca Bassot. 

* 5ª edició. Any 2011 “Les dances 
rituals i ceremonials”

Tema: Aquelles que el nostre poble a 
escenificat al llarg del temps amb mo-
tius guerrers, de velatori, religioses, de 
festa.

Tallers: Taller de gravació, Lluís el Si-
foner, bajoqueta rock. 

* 6ª edició. Any 2012 “Una volta 
per Europa”

Tema: Melodies populars i tradicio-
nals dels països veïns del nostre con-
tinent.

Tallers: Taller de gravació, Carraixet, 
Sva-ters. 

requisits per participar: Actual-
ment ens arriben a l’Orquestra alumnes 
de comarques mol diferents, des d’Ares 
del Maestre fins Cocentaina.

La edat mínima per participar és ha-
ver complit els 8 anys, tocar mínima-
ment un instrument sabent llegir les 
notes d’un pentagrama.

lloc i data: Les Colònies es realitzen 
a Agullent a la Vall d’Albaida (50 minuts 
de València per autovia) en un entorn 
natural on comença la Serra Mariola. 
Les dates son del 23 al 29 de juny (dar-
rera setmana). Deixarem els xiquets el 
diumenge 23 a les 19 h. i tornarem a 
replegar-los el dissabte 29 a les 17 h. 
que es quan ens oferiran el concert (La 
Suit i el Ball).

preu: L’import per participar és de 
260 Euros per alumne. En el cas de ser 
dos germans, cadascú pagarà 220 Eu-
ros. Hi ha casos de vindre tres germans, 
dos paguen 260 Euros cadascú i el ter-
cer no paga. Places limitades.

aTenció: L’edició d’enguany va de-
dicada als “Besnets del Tio Canya” i 
comptarem en el concert amb el grup 
Al Tall que estaran davant de l’escenari 
i darrere l’Orquestra acompanyant-los.

 Si voleu completar informació, dispo-
seu d’un vídeo en

http://www.youtube.com/
watch?v=VoZ4SR8zOEY 

o al correu folksona@gmail.com
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25 ANys FENT EscoLA EN VALENcià

L’EScOLETA 
DE mARU: 
pRimERES pARAULES, 
pRimERS SOmRiURES

L’Escoleta de Maru és un centre 
d’educació infantil organitzat com a co-
munitat d’aprenentatge que ofereix pla-
ces de primer cicle, de zero a tres anys.

Fundada en 1978 és un projecte per-
sonal de Maria Chilet amb l’objectiu de 
potenciar les habilitats individuals de 
l’alumnat en els primers anys de vida a 
través d’un sòlid programa formatiu i un 
reforç de valors ètics.  

Més de 25 anys portant com a llen-
gua vehicular el valencià i també pro-
porcionem iniciació a altres llengües 

com el castellà, francès i l’anglès.
L’afecte, l’atenció, la higiene, l’ali-

mentació i l’educació emocional són 
els pilars bàsics adaptant-se a les ne-
cessitats tecnològiques i innovacions 
educatives sempre al costat de les ne-
cessitats de les famílies i l’alumnat en 
els seus primers passos.  Destaca per 
l’atenció dels xiquets i xiquetes des dels 
quatre mesos, amb atenció individualit-
zada i personal especialista en bebès, 
amb estimulació i programes específics 
dirigits a potenciar les seues capacitats.

La professionalitat, experiència i cre-
ativitat del personal del centre es mate-
rialitza en el seu treball en equip, amb 
unitats didàctiques i centres d’interès, 
en projectes tals com la coeducació 
amb enfocament constructivista i sig-
nificatiu, i metodologia basada en la 
integració de la diversitat social i cultu-
ral amb el lema “escola inclusiva, esco-
la integradora”.  Entre els serveis que 
ofereix l’escola  trobem la seua cuina 
natural i propietària amb hàbits saluda-
bles; gabinet psico-educatiu d’estimula-

ció primerenca; aules multisensorials  i 
jocs d’exploració per a treballar la intel-
ligència emocional i desenvolupar les 
habilitats bàsiques i activitats familiars.  
” Pintem  un futur millor amb els som-
riures i l’experiència de tots els xiquets i 
xiquetes que comencen  a volar en l’Es-
coleta de Maru.”

Cl. Esteve Paluzié, 37 de Catarroja 
Tfn: 722786139

25 ANys FENT EscoLA EN VALENcià

cEip VERgE DELS 
DESEmpARATS DE SiLLA. 
UnA EScOLA AmB 
LLARgA TRAjEcTòRiA.
VICenT MurrIA VIllAlbA
eMIlIA olMoS GAMón

La nostra escola va obrir les portes 
al poble de Silla en el curs 1935/36, 
amb el nom de Vicente blasco Ibáñez. 
Ha passat per diferents períodes de la 
història. 

En temps del seu començament, el 
país viu un esclat de llibertat que adop-
ta les seues formes a l’ensenyament. La 
prioritat de la segona república és l’alfa-
betització de tots els ciutadans i ciuta-
danes, innovació en l’educació de valors 

i coeducació per aconseguir la igualtat 
en homes i dones. 

A l’any 1939 i amb la dictadura de 
Franco, es canvia el nom a nuestra 
Señora de los Desamparados, es su-
primeixen les llibertats, s’apaguen tots 
els moviments de renovació a l’ense-
nyament.

en 1978 arriba la nostra Constitució, 
la norma suprema que ens regula i que  
ens dona de nou un alè per aconseguir 
un ensenyament democràtic i que ens 
garanteix una educació  per a tots-es 
igual.

I és en l’any 1982 amb el nostre esta-
tut d’autonomia, on els dos idiomes de 
la Comunitat valenciana estan al mateix 
nivell. Tothom té dret a conèixer-los,  i 
a usar-los. La llei establirà els criteris 
d’aplicació de la llengua en l’administra-
ció i l’ensenyament. 

En eixos temps, on hi havia noves in-
quietuds per recuperar la nostra llengua 
i que tinguera el valor que es mereixia , 
el Claustre de professors i professores  
de  l’any 1985, fent eco de la normati-
va autonòmica demana a l’administra-
ció donar l’ensenyament en valencià al 

nostre Centre, i és en l’any 1987 quan 
es du a terme eixa inquietud i la nostra 
escola comença el seu caminar en el 
programa l’ensenyament en valencià.  
Al mateix temps canvia el nom a Verge 
dels Desemparats. 

El temps no s’atura, ara ja ha fet 25 
anys del caminar en la nostra llengua, i 
més de 75 de la seua historia.  nous es-
deveniments vindran, i nomes esperem 
que el nostre centre continue complit 
les funcions per al que va ser edificat, 
l’educació en llibertat i amb respecte. I 
PER MOLTS AnyS...
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UnA EDUcAció 
pLURiLingüE En 
UnA EScOLA 
mULTiLingüE
ISAMel SAnZ
MeMbre de lA CoMISSIÒ d'eduCACIó 
d’eSColA VAlenCIAnA

Vivim en un món globalitzat, en una soci-
etat multilingüe i multicultural.  Als nostres 
centres educatius arriben cultures i llengües 
de la mà de l’alumnat nouvingut. L’única ma-
nera d’afrontar aquest repte amb visió de 
futur consistirà a considerar esta varietat de 
llengües i cultures dins els centres i les aules, 
no com un problema que cal resoldre sinó 
com una riquesa que cal rendibilitzar. Hem 
d’aprofitar un entorn educatiu multilingüe i 
multicultural per a crear una educació pluri-
lingüe i pluricultural.

És important aprendre llengües, especial-
ment perquè ens fa ser més solidaris i més 
empàtics amb les altres cultures i altres llen-
gües. De fet, són els unilingües els  menys 
permissius amb la resta de llengües que no 
dominen.

com creuen Vostés que és més fàcil 
aprendre noves llengües, sent bilingüe o 
sent monolingüe?

S’ha comprovat que els individus bilingües 
que parlen amb fluïdesa dues llengües o més 
tenen una habilitat cognitiva més elevada, i 
que tenen més facilitat per aprendre nous 
llenguatges quan són adults, que els parlants 
monolingües. Descobrir, quan encara són 
menuts, que els conceptes es poden anome-
nar de diferents maneres dóna un avantatge 
als bilingües.

Hi existeix una gran diferència entre les 
persones que des d’un ensenyament bilingüe 
accedeixen a una tercera llengua i els qui ho 
fan des d’un ensenyament monolingüe. Qui 
des de l’ensenyament inicial aconsegueix 
aprendre dues llengües, està ficant dos sò-
lids pilars per a rebre’n de noves. 

Com qualsevol altra part del nostre cos, 
si volem un cervell àgil cal entrenar-lo i fun-
cionar en dues llengües és exigir un entre-
nament que no tindran els monolingües. Per 
poder aprendre una tercera llengua, òbvia-
ment has de posseir-ne dues sòlides com a 
pilars d’un bastiment per a totes les altres 
que hi puguen arribar.

La primera pregunta que cada comunitat 
s’ha de fer doncs, és:

Quines han de ser les dues primeres 

llengües que s’han d’aprendre amb soli-
desa?

A primer cop d’ull, diríem que aquelles que 
són més fàcils de ser apreses sòlidament. 
Solen ser les més properes, les que s’usen 
al territori on vius. I en el cas que abordem, 
les llengües que tenen presencia social, les 
que poden usar al territori d’una manera na-
tural i entre els seus iguals, són el castellà i 
el valencià. 

Però com aconseguir aquest bilingüisme, 
si a la nostra àrea metropolitana no hi ha una 
presència social equilibrada entre les dues 
llengües?. Aquesta pregunta ens ha de re-
metre a un altra més important:

com s’aprenen les llengües?
Cada llengua té les seues particularitats i 

diferents dificultats, segons la motivació per 
aprendre-les , el temps que se li dedique 
a l’aprenentatge i el prestigi social que 
tinga cada una (si és la llengua dominant 
o la minoritzada). no cal estendre’s massa 
per saber quina és la llengua dominant en 
un territori, sols fa falta escoltar la llengua 
que parla la persona que és monolingüe. I 
ens adonarem de la minoritzada quan veiem 
que alguna persona li demana a l’altra que 
canvie de llengua. ningú demana que canvie 
de llengua a qui parla la dominant. 

La clau per a un plurilingüisme que pro-
porcione una competència real en les tres 
(o més) llengües a tot l’alumnat, consistix en 
una organització que done un tractament pri-
oritari i preferencial a la llengua minoritzada. 

Al nostre cas, aquests dissenys es van 
concretar en el Programa d’Ensenyament 
en Valencià (PEV) i el Programa d’Immer-
sió Lingüística (PIL). Els estudis de les dife-
rents UEMS d’Alacant i Castelló, així com les 
investigacions científiques d’experts, ho cor-
roboren. El tercer programa que es va ficar 
en marxa, i que encara continua en alguns 
centres educatius, el Programa d’Incorpora-
ció Progressiva del Valencià (PIP), no és un 
programa d’ensenyament bilingüe: l’alumnat 
ix del programa essent unilingüe. no ente-
nem doncs, una proposta d’ensenyament 
plurilingüe que vulga mantindre aquest pro-
grama (quan no ha servit per consolidar el 
bilingüisme entre l’ alumnat) i faça desapa-
rèixer la modalitat d’Immersió lingüística (re-

conegut com millor programa d’ensenyament 
bilingüe). 

Què entenem per una educació pluri-
lingüe?

L’Educació plurilingüe no és només enri-
quir una única llengua i cultura, ni integrar 
socialment i acadèmicament l’alumnat mi-
grant. És això, però sobretot és “un model 
educatiu intercultural i integrat (referit a 
tots els alumnes, totes les llengües i tots 
els sabers del currículum)”.

Cal ensenyar a estimar les llengües: l’an-
glés, el valencià, el castellà i totes les llen-
gües amb les quals ens podem trobar a l’au-
la. 

Ja no podem emprar el mètode tradicional 
d’ensenyament d’una llengua, aplicant-lo de 
la mateixa manera per a l’aprenentatge de la 
segona, repetint els mateixos continguts i les 
mateixes estratègies que hi empràrem, com 
si començarem del no res. La competència 
d’un parlant en diverses llengües té una 
part comuna, formada per coneixements, 
capacitats, habilitats i estratègies rela-
cionades amb la lectura i escriptura i 
amb l’aprenentatge dels continguts de 
les àrees no lingüístiques, que una ve-
gada apreses en una de les llengües ja 
estan disponibles per a ser represes i re-
utilitzades en l’altra o les altres llengües 
del repertori personal. Es transfereixen 
els coneixements.

Cal doncs, partir d’un tractament inte-
grat de les Llengües que hem decidit que 
siguen les acadèmiques i dels Continguts 
de les àrees no lingüístiques. El tractament 
integrat ha de consistir en un plantejament 
global que tinga per objectiu la construcció 
de la competència plurilingüe a través d’una 
perspectiva conjunta en l’ensenyament i ús 
vehicular de totes les llengües del currícu-
lum, tenint en compte el que és comú a les 
diferents llengües i el que és propi de cada 
una (1). 

En un plantejament educatiu plurilingüe, 
en un territori ambdues llengües cooficials, 
quan hi ha una llengua dominant sobre l’altra 
i sobre les demés que hi trobem als centres 
educatius, hem de compensar aquest desi-
gualtat, no per ser injusta, sinó perquè si no 
prioritzem les llengües minoritzades tant en 
organització com en metodologia, aquestes 
no s’aprenen. 

Pel que fa a una llengua en situació domi-
nant, al nostre cas el castellà, el seu aprehe-
nentatge no planteja cap problema específic. 
Però quan es tracta de la llengua minoritza-
da, al cas que se’ns planteja al nostre terri-
tori, el valencià i l’anglès, sorgeixen tot  un 
fum d’aspectes que exigeixen  un tractament 

diferenciat respecte a la llengua dominant. 
Cal potenciar el valencià i l’anglès, i afavorir 
la presència d’aquestes llengües en el con-
text sociofamiliar (televisió,  llibres, música, 
internet...). El castellà està tan present fora 
i dins de l’aula que n’hi ha prou ensenyant a 
utilitzar-lo correctament. 

 la dimensió sociocultural
Com diuen els sociolingüistes, persones 

que parlen llengües diferents, veuen i viuen 
el món de diferent manera, més, quan més 
diferència hi ha entre les llengües. 

La llengua no és sols un mitjà de comu-
nicació entre les persones. Si fos així cada 
comunitat tindria la seua llengua, en la que 
pensa i viu una realitat, i es tindria un altra 
comuna a tota la humanitat per a la comu-
nicació entre les diferents cultures i ètnies. 
Eixa era la proposta del sorgiment del “Espe-
ranto”. En ser bilingües en la llengua pròpia i 
l’esperanto, tota la humanitat tindria resolt el 
problema de la comunicació. El perquè no ha 
triomfat, ho deixem per a la reflexió...

 Cap llengua deuria estar sotmesa a les 
regles dels mercats. no és cert que a les 
administracions educatives els preocupe un 
ensenyament plurilingüe, on les llengües mi-
noritzades es prioritzen. Per pressió del propi 
MERCAT va haver un dia que a les escoles 
valencianes es donava francès perquè calia 
formar treballadors, que mínimament enten-
gueren les ordres que podrien rebre en temps 
de verema a França. Ara el mercat demanda 
treballadors qualificats en anglés, perquè 
és aquesta la llengua més prestigiada pels 
MERCATS..

Es ficaran de moda les que siguen, aniran 
i vindran, però si un poble no conserva i pro-
mou la seua llengua, amb la qual interpreta 
el món i et fa ser com ets, mor com a poble, 
perquè perd la seua identitat. Tots necessi-
tem partir d’una identitat per relacionar-nos 
amb els demés, per poder ser respectuosos 
i empàtics amb la resta, i alhora sentir-nos 
dels nostres.

Com és possible ser valencià des d’un uni-
lingüisme castellà?. Encara que hom insistís, 
ningú que no domine el valencià pot viure en 
valencià, sentir-se valencià, per molt que ho 
siga als papers,  (el valencià és més que una 
llengua i ens remetem al que ja hem dit en 
aquest capítol). Com tampoc es pot ú sentir 
castellà si no pot pensar i viure en castellà, 
ni francés o anglés, si no dominen la llengua 
que els fan ser francés o anglés.

 (1). Recomanem la lectura del “Projec-
te Lingüístic de Centre d’Escola Valencia-
na”, que hi trobareu als vostres centres. On 
s’aprofundeix sobre aquest tema.

Marca'T un punT pel ValenciÀ
pregunTa al cenTre si Donen el punT pel ValenciÀ

com el programa òptim i que dóna els millors resultats acadèmics és 
el ppeV (programa plurilingüe d'ensenyament en Valencià) des d'escola 
Valenciana hem proposat i suggerit que els consell escolars atorguen 
un punt a aquelles sol·licituds de matrícula que marquen com a única 
opció el programa ppeV. 
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pERQUÈ HEm D’ATURAR 
LA LOmQE
MOnTSE PAyA
MeMbre de lA CoMISSIó eSTelléS 
d’eSColA VAlenCIAnA

Des del Guaix Coordinadora Pel Va-
lencià Horta Sud considerem que 
l’avantprojecte de Llei Orgànica per a 
la  Millora de la Qualitat Educativa no 
respon ni a les necessitats actuals del 
Sistema Educatiu de l’Estat Espanyol ni 
a les del Sistema educatiu Valencià. I 
no respon a la realitat perquè s’ha fet 
sense fer  un estudi previ de la proble-
màtica de l’educació, per tant, si no co-
neguem els problemes, les dificultats, 
les necessitats de l’educació difícilment 
podrem transformar-la per a millora-la.

Altra característica d’aquest avant-
projecte és que no s’ha consultat a nin-
gun sector de la comunitat educativa ni 
d’experts en educació, per tant és una 
llei que naix sense participació, sense 
debat, sense democràcia i sense l’apor-
tació dels experts en educació. (Per ci-
tar un exemple la Junta de Centre de la 
Facultat de Magisteri de la universitat 
de València en la sessió del 20 de de-
sembre de 2012 aprova un document 
per unanimitat en el qual es rebutja 
l’avantprojecte).   

Per altra part, és una llei mercanti-
lista que supedita l’educació a l’eco-
nomia, però l’educació és un dret o un 
servei que s’oferta segons el mercat? 
L’objectiu de l’educació és seleccionar 
els millors? com faria aquesta llei o és 
un instrument compensador de desi-
gualtats? Per això és tant important tin-
dre una bona escola pública. 

A més a més, la llei naix sense un fi-
nançament en un període de dràstiques 
retallades tant en recursos materials 

com personals. Quan en els mitjans de 
comunicació ens comparen amb Fin-
làndia sempre diuen que els mestres 
d’aquest país estan molt ben preparats, 
que són els millors universitaris i que a 
l’Estat Espanyol sols es necessita un 5 
al selectiu per entrar a estudiar magis-
teri (cosa que no és certa ja que al País 
Valencià la nota de tall a magisteri està 
entre 8 i 8,5 segons especialitat) però 
el que no fan és comparar la inversió 
econòmica que fan a Finlàndia, ja que 
el pressupost per educació és del  6% 
del PIb front al nostre que després de 
les retallades serà del  3’9%. Els recur-
sos són molt importants per poder do-
nar una bona qualitat. Cosa que sem-
bra desconeix el Sr. Wert i la Sr. Català 
que l’únic que fan es retallar. Ara a les 
escoles públiques hem tornat a patir 
els retalls de companys de pedagogia 
terapèutica que garantien l’atenció a 
xiquets amb dificultats però que ate-
nent-los a ells es beneficia a  tot l’alum-
nat. Hauríem de recordar als mitjans de 
comunicació que el sistema educatiu 
finlandés és públic i gratuït des que un 
xiquet/a  neix fins que fa el doctorat en 
la universitat. 

Pel contrari, la llei Wert el que pretén 
és un sistema ple de revalides (comen-
cen en 3 d’EP) que converteix l’educa-
ció en una cursa d’obstacles, ja que les 
revalides no es fan amb la intenció de 
millorar el sistema educatiu, sino amb 
la intenció de classificar els estudiants 
i segregar-los en els diferent itineraris 
que es van marcant. En conseqüèn-
cia es confon examinar amb avaluar i 
no és el mateix, quan avaluem, el que 
fem és analitzar tots els elements que 

formen part de l’aprenentatge, avalu-
em a l’alumnat, però també avaluem la 
metodologia, la motivació, els recursos. 
En definitiva l’avaluació es converteix 
en una ferramenta de millora. Mentre 
que quan examinem sols computem 
els continguts que ha aprés un alumne, 
però no detectem on pot estar la man-
ca de progrés d’aquets alumne. Quan 
el professorat  examina posa notes, és 
a dir quantifica, quan avalua està  fent 
un procés que té com a finalitat millorar 
tot l’aprenentatge, esbrinar totes les di-
ficultats o errades per superar-les.

Altra conseqüència de la llei Wert és la 
retallada del currículum donant impor-
tància a les matemàtiques i al castellà 
però relegant   les altres assignatures. 
Tornem a classificar les assignatures en 
importants i en “maries” quan la intel-
ligència no és única, cada persona té 
més desenvolupat una capacitat o intel-
ligència per això hi ha músics, metges, 
artistes i tantes altre professions, reduir 
les assignatures i fins i tot llevar-ne com 
és el cas de  l’Educació per a la Ciu-
tadania o la Ètica de 4t de l’eSo l’únic 
que aconsegueix és negar a l’alumnat la 
possibilitat de créixer i desenvolupar de 
manera global tota la seua personalitat, 
de rebre una educació integral. Pel con-
trari, la religió catòlica passa a ser una 
assignatura avaluable, quan l’estat és 
declara laic en la Constitució. La religió 
catòlica deuria d’estar fora de l’escola, 
a les esglésies i les famílies que volgue-
ren que els seus fills reberen la doctrina 
cristina que anaren allí  a rebre-la. Per 
altra part, també vegem retallat el currí-
culum en el tractament que la llei Wert 
fa de les llengües pròpies ja que les 

margina i les redueix a meres optatives 
fins i tot deixen de ser avaluables en les 
revalides. Fins ara el currículum era de-
cidit per l’estat en un 65%, a partir d’ara 
l’estat central decidirà fins un 75%. Açò 
ja ho hem pogut veure al País Valencià 
en  la supressió dels especialistes de 
francès al centres d’Educació Primària 
llevant la possibilitat de que les famílies 
puguen  escollir la tercera llengua.

Per últim considerem la llei Wert com 
una llei antidemocràtica, ja que profes-
sionalitza la direcció dels centres fent 
que les funcions del Consell Escolar 
passen a la direcció del centre, que es 
converteix en un director-patró al ser-
vei de l’administració. També, trenca la 
igualtat ja que possibilita concerts amb 
centres que segreguen per sexes. 

Per totes aquestes raons des del 
Guaix diguem nO a la llei Wert i Sí a 
l’escola PÚblICA. Perquè l’escola públi-
ca és una escola democràtica on la par-
ticipació de tota la comunitat garanteix 
una democràcia real en la gestió dels 
centres. Perquè l’escola Pública és una 
escola inclusiva que busca la millora de 
tot l’alumnat, perquè amb la diversitat 
tots guanyem. Perquè l’escola pública 
ha estat capdavantera en l’ensenya-
ment en valencià, l’ensenyament que 
garantitza la qualitat. Perquè l’escola 
pública és la de totes les persones que 
pensen que l’educació és un dret que 
cal garantir per tal de fer ciutadans crí-
tics que puguen analitzar la realitat en 
la que viuen per poder transformar-la i 
fer un món millor.



Els millors àlbums il·lustrats  
per a totes les edats

Per a primers lectors
Aprendre a llegir és més fàcil amb les nostres col·leccions

Lectures que creixen al ritme  
dels nostres xiquets i xiquetes

Ara, diverteix-te amb «El bagul dels 
monstres» també amb l’aplicació 
interactiva per a iPad (la trobaràs a la 
botiga Apple)
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