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CEIP L’Ermita, Benifairó • EI El Tabalet, Benifairó • CEIP Sant Vicent 
Ferrer, Faura • CRA Benavites-Quart • CEIP Santa Anna, Quartell • 
IES La Vall de Segó, Benifairó • CRA Baronia Alta (Algar, Alfara i Torres 
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Algímia • CEIP El Braçal, Estivella • CEIP La Muralla, Canet • CEIP Les 
Palmeres, Canet • CEIP Baladre, El Port de Sagunt • CEIP Begonya, 
El Port de Sagunt • CEIP Maria Yocasta, El Port de Sagunt • CEIP 
Mediterrani, 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 
Maria Moliner, El Port de Sagunt • CEIP Ausiàs March, Sagunt • CEIP 
Cronista Chabret, Sagunt • CEIP Josep Romeu, Sagunt • CEIP Villar 
Palasí, Sagunt • CEE Sant Cristòfol, Sagunt • IES Clot del Moro, 
Sagunt • IES Jaume I, Sagunt
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L’ESCOLA QUE VOLEM

Les Trobades d’Escoles en Valencià 2015 
són molt especials. Les festes d’esti-

ma per la llengua acompleixen 30 anys i 
sou més de 200.000 persones d’arreu de 
les nostres comarques les que cada any 
les feu possibles. El nostre més sincer 
agraïment .

El lema de les Trobades 2015 és L’esco-
la que volem i té significats ben contun-
dents: L’escola que volem en referència 
a l’escola que ens estimem. L’escola que 
volem referida al model d’escola en valen-
cià a la qual aspirem. L’escola que volem  
com a sinònim de desig de canvi, allò al 
que cal que estiga atent el govern de la 
Generalitat Valenciana que es configure.

Reivindiquem una nova escola per al 
segle XXI basada en uns trets fonamentals 
que cal fer realitat dia a dia en les aules 
amb els recursos adequats.

Una escola plurilingüe i intercultural. 
Valenciana. Pública, gratuïta i laica. Inclu-
siva. Democràtica. Oberta i participativa. 
Crítica, creativa i innovadora. Comprome-
sa amb l’entorn local i global. Coeducado-
ra. Humana. 

És l’escola que exigim col·lectivament 
quan diem PROU d’imposicions, de dis-
criminacions, de precarietats, de retalla-
des, d’ocurrències, de portes tancades i 
d’autoodi. 

Volem treballar en positiu, amb il·lusió 
i amb força per a dotar d’una sòlida es-
tructura el nostre sistema educatiu. 

Després de dècades ha arribat l’hora de 
fer efectiva la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià i de crear una Llei Educativa Va-
lenciana que garantisca la millor educació 
possible al nostre alumnat. El desenvolu-
pament jurídic és fonamental per a nor-
malitzar el valencià tant a l’escola com al 
carrer. És per això que és necessari esta-
blir el requisit lingüístic en la funció pu-
blica, tindre una radiotelevisió pública, de 
qualitat i en valencià o promoure la cultu-
ra en la nostra llengua. 

Les Trobades 2015 visualitzen el teixit 
social i cívic que conformen les comuni-
tats educatives d’arreu del País Valencià i 
fan paleses les reivindicacions de les per-
sones compromeses que aspirem a una 
societat millor.

L’escola que volem és el fruit d’aquest 
treball, és l’escola que vols i les Trobades 
són el nostre altaveu! 

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Dia 18 d’abril

18 h.
• Lliurament dels XVII Premis Sambori Camp 

de Morvedre al Pla de l’Era amb l’actuació 
de Camí de Nora.

Dia 19 d’abril

10:30 h.
• Concentració a les escoles.

11 h.
• Cercavila acompanyada de dolçaina i ta-

bal i de les xarangues: IES Vall de Segó, 
CC Sant Pere i Què vols que te toque?

11:45 h.
• Rebuda de les escoles.

12 h.
• Tallers i paradetes.
• Visites guiades al poble.
• Casa Lluís Guarner oberta.
• Exposició sobre Carles Salvador a la casa 

Sànchez Coello.
• Actuacions musicals.
• Teatre al carrer amb Rif Teatre i alumnat 

de l’escola.

14 h.
• Dinar popular de paella.

16 h.
• Fi de festa amb el grup Rodamons.


