
Escoles participants:
CEIP Sant Vicent Ferrer, Faura • CRA Benavites-Quart • CEIP 
Santa Anna, Quartell • EI El Tabalet, Benifairó • CEIP L’Ermita, 
Benifairó • IES La Vall de Segó, Benifairó • CEIP Palància, Algímia 
• CRA Baronia Alta (Algar, Alfara, i Torres Torres) • CRA Baronia 
Baixa (Albalat, Gilet i Petrés) • CEIP El Braçal, Estivella • CEIP 
Canet 1 • CEIP Canet 2 • CEIP Baladre, el Port de Sagunt • CEIP 
Begonya, el Port de Sagunt • CEIP Maria Yocasa, el Port de 
Sagunt • CEIP Mediterrani, el Port de Sagunt • CEIP Mestre 
Tarazona, el Port de Sagunt • CEIP Victòria i Joaquim Rodrigo, el 
Port de Sagunt • CEIP Vilamar, el Port de Sagunt • CC Sant Pere, el 
Port de Sagunt • IES Camp de Morvedre, el Port de Sagunt • IES 
Jorge Juan, el Port de Sagunt • IES Maria Moliner, el Port de 
Sagunt • CEIP Ausiàs March, Sagunt • CEIP Cronista Chabret, 
Sagunt • CEIP Josep Romeu, Sagunt • CEIP Villar Palasí, 
Sagunt • IES Clot del Moro, Sagunt • Secció Clot del Moro 
(Jaume I), Sagunt

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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LA VEU DEL TEU POBLE

Les Trobades d’Escoles en Valencià 2013 es
tan dedicades al gran poeta valencià Vicent 

Andrés Estellés. Els seus missatges reivindica
tius, convertits en versos, són l’eix vertebra
dor de les festes per la llengua que s’estenen 
de cap a cap de les nostres comarques durant 
la primavera. 

Les Trobades són una veu lúdica i reivindi
cativa del nostre poble. Del poble que visua
litza l’autoestima lingüística i que reclama als 
responsables institucionals que facen del va
lencià 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 poble, 
del poble que acull la Trobada a la teua co
marca, dels pobles que participen en la teua 
Trobada. 

La veu del teu poble és la veu dels milers 
de xiquets, xiquetes, pares, mares, docents 
i ciutadans, que s’esforcen a contracorrent 
per dur endavant un ensenyament de quali
tat; que treballen per posar fil a l’agulla a les 
greus retallades en educació; que volen can
viar l’actual sistema polític i econòmic, amb 
unes regles de joc que van en contra dels pi
lars 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, política i 
econòmica, educativa i institucional, 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 
convertisquen aquest desficaci en una pode
rosa eina de canvi i de millora. De totes i de 
tots depén i cal que entre nosaltres organit
zem una xarxa eficaç per emprendre accions 
concretes al respecte. 

Ens enfrontem a un repte molt gran, defen
sar el model públic d’ensenyament en valen
cià i de qualitat, amenaçat d’una forma con
tundent. És fonamental el compromís de tots 

i de totes, dels docents i de les famílies. És 
important  també que l’Administració educati
va en prenga nota i que fem l’esforç d’arribar 
a una entesa per preservar drets educatius bà
sics que ara perillen per l’augment de ràtios, 
per la pèrdua de llocs docents i la greu situa
ció del professorat 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 pluri
lingüisme 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 desa
cord, perquè no assegura l’objectiu últim del 
document: afavorir l’ensenyament de qualitat 
plurilingüe al nostre sistema educatiu. Sense 
marginar cap llengua. Sense marginar el nos
tre màxim 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 aspi
rem. La democràcia participativa als centres, 
les metodologies de treball que haurien de ser 
pròpies d’una escola valenciana del segle XXI, 
es veuen greument amenaçades. 

L’educació necessita de la inversió dels go
verns, i de governs que creguen que cal ga
rantir una formació òptima per a tot l’alumnat. 
Perquè l’educació pública és la clau d’una so
cietat madura i competent. Perquè l’educació 
de qualitat és un dret bàsic universal. Perquè 
l’educació al nostre País exigix un especial su
port institucional que faça de la nostra llen
gua una eina imprescindible per a aprofundir 
en la competència del nostre alumnat en una 
societat plurilingüe. Per tot això, us animem 
a participar 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!

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Dissabte 15 de juny

18 h.
 
Concentració a les escoles.

18’30 h.

Cercavila acompanyada de la dolçaina i ta
balet dels germans Caballer, de la banda de 
l’IES la Vall de Segó, de la Moixaranga del 
Camp de Morvedre i de la banda Societat 
Joventut  Musical de Faura.

19 h.

Rebuda de les escoles al parc de la Canaleta 
i Parlaments.

19’30 h.

Tallers i paradetes, al carrer de la Canaleta. 
Exhibicions de l’Escola de Danses, de l’Esco
la de Música Joan Garcés Queralt i del Club 
de Pilota Faura, a l’auditori de la Canaleta.

20’30 h.

Actuació del contacontes Enric Esteve amb 
“El nostre amic Estellés”, a l’auditori de la 
Canaleta.

21’30 h.

Sopar de cantell.

22’30 h.

Actuació del grup Scura Splats amb l’espec
tacle: Corral Kaos.

23’30 h.

Fi de festa amb els focs de la Diabòlica de 
Morvedre.


