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TROBADES 2013 
Les Trobades d'Escoles en Valencià 
han continuat el seu viatge per les 
comarques valencianes. Són festes 
per la llengua lúdiques i 
reivindicatives que visualitzen 
l'autoestima lingüística i reclamen als 
responsables institucionals que facen 
del valencià la llengua pròpia i oficial 
d'ús normal per a tots i per a tot.  

Enguany les festes per la llengua 
s’han dedicat a la figura de Vicent 
Andrés Estellés. Es commemoràvem 
els vint anys de la mort d'un poeta 
cabdal de la nostra literatura. L'obra 
d'Estellés és un llegat molt preuat que 
tenim els valencians i les valencianes, 
un llegat, fonamentalment poètic, que 
retrata la nostra història i una manera 
d'entendre el món a través d'eixa 
poesia quotidiana i meravellosa, 

convertida en segell Estellés. 

Estellés és personal i universal, un poeta que ha sabut transmetre el 
tarannà valencià i les nostres arrels a través del detall. Per tot això les 
Trobades d'Escoles en Valencià 2013. Una bona part de l'obra de Vicent 
Andrés Estellés desprèn una actitud social i reivindicativa 
inqüestionable. Els missatges d'Estellés, referits al sentiment col•lectiu 
de sentir-nos poble, han estat l'eix vertebrador de les Trobades 2013 
sota el lema “La veu del teu poble” per tal que els més de 200.000 
assistents es retrobarem amb un dels nostres poetes en majúscules.  

Escola Valenciana va preparar unes auques sobre el poeta per a tots els 
centres educatius i ha habilitat un espai al web on es pot accedi r a 
diversos recursos educatius sobre 
Estellés per a treballar a l'aula. Des de fa 
un grapat d'anys, el dissenyador Xavier 
Mariscal crea el cartell i les samarretes 
de les Trobades d'Escoles en Valencià. 
Les samarretes de les Trobades són 
100% valencianes. Totes les empreses 
involucrades en el procés són de les 
nostres comarques. 
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A més enguany pel que fa a la comarca de l’Alacantí, les Trobades 2013 
han estat una fita importantíssima, s’han commemorat els 25 anys de 
Trobades d’Escoles en Valencià a la comarca de l’Alacantí   

A la comarca de l’Alacantí s’han organitzat dos trobades com s’ha fet 
des de fa 11 anys, una adreçada a infantil i primària i altra adreçada a 
secundària i batxillerat 

Els centres acollidors enguany han estat el CEIP Enric Valor d’Alacant 
en la Trobada d’Escoles en Valencià i el Consell d’Alumnes de la 
Universitat d’Alacant la Trobada de Secundària i Batxillerat en valencià.  

XXV Trobada d'Escoles en Valencià 2013 

Diumenge, 5 de maig de 2013. 

Aquesta Trobada va estar programada inicialment per al 28 d’abril 2013 
però les condicions meteorològiques van obligar a ajornar la Trobada al 
següent diumenge.  

Centre acollidor: CEIP Enric Valor 
d’Alacant  

Lloc. Parc Antigues cotxeres de 
tramvies d’Alacant 

C/ Fernando Madroñal 2 Alacant 
(front al mercat municipal de 
Baver) 

 
10.00 h. Visita a l’exposició “Els paisatges Enric Valor” al CEIP Enric 
Valor d’Alacant.  

10:30 a 11.00 h. Xocolata al CEIP Enric Valor d’Alacant  

11.00 a 11.30 h. Cercavila des de el CEIP Enric Valor d’Alacant fins el 
parc el Antigues cotxeres de 
tramvies d’Alacant. 

11.30 h. Parlament de les autoritats 
i Dansà Popular.  

12.00 h – 14.00 h. Tallers dels 
centres (pintacares, jocs 
participatius, danses, espectacles 
de carrer, etc.) 

14:00 a 16:00 h. Dinar de cabasset 

16:00 a 18:00 h. Espectacle: Dani Miquel presenta: Més Musiqueries 

Des de les 10.00 h fins a les 14.00 h campanya de donació de sang. 
Dóna Sang, Salva Vides! 
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XI Trobada de secundària i batxillerat en valencià. Comarca de 
l’Alacantí 

Divendres, 26 d’abril 2013 

Centre acollidor: Consell d’Alumnes. Universitat d’Alacant  

Lloc. Museu Universitat d’Alacant  

10.00 h. Benvinguda a la XI Trobada de Secundària i Batxillerat en 
Valencià a la comarca de l’Alacantí a càrrec de la Presidenta del Consell 
d’Alumnes de la universitat d’Alacant  

10:15 a 13:00 h. Activitat i tallers. 

 Tallers dels centres i 
actuacions 

o Actuació de “La Màgia 
d’Álvaro” (IES nº 5 de Sant 
Vicent del Raspeig) 

o Karaoke (IES Agost) 

o Actuació teatral (IES Sant 
Vicent) 

o Actuació Mètricos (IES Sant Vicent)  

o Partida pilota  

 10.00 – 11.30 h. Taller de prevenció de la Violència de gènere en 
Adolescents i Joves 

 11.30 h – 13.00 h. Taller de 
prevenció de la violència de gènere 
a les TICS  

 Homenatge a Estellés a càrrec 
del Departament de Filologia 
Catalana de la Universitat 
d’Alacant  

 12.00 h Recital “Estellés: De mà 
en mà” (Col·legi Major)  

 12.00. Actuació Odi 

 Exposicions amb visites guiades 

“Arcadi Blasco: Relats de línies i fang”. Obres d'Arcadi Blasco    

 “Joan Fuster. Nosaltres, els valencians. 1962 – 2012”  

 “MULIER MULIERIS. VII Convocatòria Artes Plàstiques”         
 “Covers (1951-1964). Cultura, joventut i rebel·lia”  
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Valoració 

La valoració ha segut molt positiva amb una presència de vora 10.000 
persones en la Trobada d’Escoles en Valencià i de 2.500 en la Trobada 
de secundària i batxillerat 

Observacions: 

S’ha eixit en premsa i ràdio  

  

Diari Información: Un modelo consolidado 

La Trobada d'Escoles en Valencià de l'Alacantí reúne a varios miles de 
personas 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2013/05/06/modelo-
consolidado/1370577.html 

 

Col·laboracions 

Les Trobades han contat amb el suport dels ajuntaments del Campello, 
Mutxamel, Sant Joan d’Alacant i Xixona amb la signatura de convenis i 
subvencions. 

També han donat suport la Universitat d’Alacant  i el Consell d’Alumnes 
de la Universitat d’Alacant. 

L’ajuntament d’Alacant, a través de la regidoria d’educació, va facilitar 
els permisos per poder realitzar la Trobada d’Escoles en Valencià  

  

 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2013/05/06/modelo-consolidado/1370577.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2013/05/06/modelo-consolidado/1370577.html
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SAMBORI 2013 
El concurs literari de la Fundació Sambori  

Dades de participació de la comarca de l’Alacantí amb un increment del 
38 % respecte al any 2012 

Comarca Centres 

2012 

Centres 

2013 

Alumnat 

2012 

Alumnat 

2013 

Alacantí 13 21 1.477 1.811 

L’acte de lliurament de guardonats del premi Sambori 2013 a la comarca 
de l’Alacantí es va realitzar al CEIP Enric Valor d’Alacant seguient amb 
la línea marcada al 2012 de no fer el lliurament a les Trobades com era 

tradicional.  

Aquest canvi al lliurament ha permès 
fer més lluït  i més participatiu l’acte de 
lliurament.  

Vam comptar el grup de teatre 
Saineters com a mantenidors de l’acte. 

ACTA DEL XV PREMI SAMBORI 

 (FASE COMARCAL: L’ALACANTÍ) 

Ismael Vicedo Madrazo, secretari del 

jurat de la fase comarcal del XV Premi 

Sambori de literatura en valencià 

corresponent a l'any 2013, certifique 

que el jurat integrat per   

 Dani Climent Giner, professor 

jubiltat de secundària i batxillerat 

 Carmen García Giménez, professora de secundària i baxillerat 

 Llum Sabarter Giner, mestra d’infantil i primària  

i reunit a Alacant el 15 d’abril de 2013, ha seleccionat per a la fase 

següent del XV Premi Sambori els treballs dels alumnes i les alumnes 

següents:  



           ASSOCIACIÓ C ÍVICA PER LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ  

          C/ Perú,  16, b loc 2 –  local Esquerre,  03008 Alacant  

           965 92 31 45 607 93 05 65 

         www.lacivica.cat   a/e: lacivica@lacivica.cat  

                       www.facebook.com/lacivica    twitter: @acnvlacivica   

                                                               la Cívica forma part  d ’   

 

INFANTIL  

Aula 4 anys 

Pep el caragol pirata. CEIP Joaquim Sorolla (ALACANT) 

Aula 5 anys 

L’ovelleta i el llop famolencs.. CEIP Lo Romero (SANT JOAN 

d’ALACANT) 

1r cicle primària 

1. El cuc i les gallines  
CEIP Joaquim Sorolla (ALACANT) 
Sandra Maya Del Amo 

2. La meua amiga Boca  
CEIP Benalúa (ALACANT) 
Ana lloret i Pérez  

3. El bosc encantat  
CEIP Sant Gabriel (ALACANT) 
Julia Chinchilla Domenech  

2n cicle primària 

1. Una aventura musical  
CEIP José Ramón García Antón (SANT VICENT DEL RASPEIG) 
Marina Ferrer Soliveres 

2. La dona de les butxaques 
CEIP Cristòfol Colom (XIXONA)  
Carla Gutierrez Bustamante 

3. Marta i l0unicorni del bosc  
CEIP Sant Gabriel (ALACANT) 
Oscar Portero Saez 

3r cicle primària  

1. Els quatre diamants  
CEIP Joaquim Sorolla (ALACANT) 
Noelia Luna Barahona  

2. Un desastre entretingut  
CEIP Miguel Hernández (SANT VICENT DEL RASPEIG) 
Silvia Llopis Gomis  

3. El malvat purificació  
CEIP Enric Valor (ALACANT) 
Nicolau Martínez Cucalón  

1r cicle d’ESO 



           ASSOCIACIÓ C ÍVICA PER LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ  

          C/ Perú,  16, b loc 2 –  local Esquerre,  03008 Alacant  

           965 92 31 45 607 93 05 65 

         www.lacivica.cat   a/e: lacivica@lacivica.cat  

                       www.facebook.com/lacivica    twitter: @acnvlacivica   

                                                               la Cívica forma part  d ’   

 

1. Omólom 
IES Sant Vicent (SANT VICENT DEL RASPEIG) 
Sofia Ripoll Ramos  

2. La porta secreta  
IES L’ALLUSSER (MUTXAMEL) 
Armin Mang Roman  

3. El diari negre de Carlota  
IES Xixona (XIXONA) 
Cristina Bernabeu López  

2n cicle d’ESO 

1. Karles, mon amour 
IES Xixona (XIXONA) 
Elisa Sanchis García  

2. Pobra Mara 
IES L’ALLUSSER 
(MUTXAMEL) 
Lara Maroto Guilló 

3. Amagat a la foscor 
IES XIXONA (XIXONA) 
Carmen Yanguas Rodríguez 

Bat i CCFF 

1. El cor del guerrer  
Col·legi Sant Agustí (ALACANT) 
Ester Lobato Martínez  

2. Els miracles arriben 
Col·legi Sant Agustí (ALACANT) 
Gemma Cerezal Gómez  

3. La presó circular  
IES Mutxamel (MUTXAMEL) 
Luis González Aracil  
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Cursos de Valencià 2013. 
 

La Cívica – Escola Valenciana ha organitzat al llarg de l’any 2013 cursos 
de valencià adreçats a la preparació dels exàmens de la JQCV i de 
suport als pares i mares de centres amb programes d’educació en 
valencià, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant  Joan d’Alacant. 

S’han programat a la comarca de l’Alacantí 20 cursos dels diferents 
nivells. Programats a Alacant, Sant Joan d’Alacant i sant Vicent del 
Raspeig. 

A més enguany hem continuat 
impartint cursos de valencià 
adreçats a mestres d’infantil 
com a formació per poder anar 
introduint el valencià en 
l’ensenyament. 

Aquest centre és l’Escola 
Infantil “Garabatos, Nuestra 
Escuela”  

El cursos organitzats han segut 
els següents: 

Cursos del Nivell Elemental (N 
2) 

Cursos del Nivell Mitjà (N 3) 

Cursos del Nivell Superior (N 4) 

Cursos per a AMPES (nivell oral (N 1) – elemental (N 2)) 

Cursos preparatoris per a l’examen del mitjà de l’àrea d’expressió oral i 
escrita  (N 3 àrees 3 i 4) 
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MÚSICA EN VALENCIÀ 
Dins d’aquest apartat introduïm el concert de la Gira que es realitza a la 
Trobada de secundària i batxillerat a la comarca de l’Alacantí, el concert 
de la Gira a Fogueres FESFOC i el Feslloc  

 

La Gira a la Trobada de secundària i 
batxillerat a la comarca de l’Alacantí. 
 

28 d’abril 2012 

Museu Universitat d’Alacant. 

Actuació del grup Odi. 

 

 

La Gira a Fogueres 
FESLLOC 
Per sisè any consecutiu, la Gira 
arriba a les festes de Fogueres. 
Amb la col·laboració de la 
Universitat d’Alacant i el Consell 
d’Alumnes vam poder posar en 
escena a La Caixa de Gel, 
Mugroman i Orxata. 

La col·laboració de l’associació 
Alacant Rock va ser important. 
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FESLLOC. CLOENDA DE LA GIRA  
El segon cap de setmana de juliol es va celebrar la quinta edició de 
FESLLOC, la cloenda del circuit itinerant de 
música en valencià. 

Mugroman com a grup de la comarca de 
l’Alacantí ens va representar a l’únic festival de 
música en valencià que es fa al País Valencià .  

Des de La Cívica – Escola Valenciana es va 
organitzar un autobús per assistir al festival.  

 

 

Altres actuacions musicals: 
S’ha fet una gira de presentació del disc de Natxo Gironés “La veu d’un 
poble” disc homenatge a la figura d’Estellés.   

S’han fet les següents actuacions: 

Sant Vicent del Raspeig. 18 d’abril de 
2013  

Xixona. 23 d’abril de 2013. Amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Xixona 

Alacant. 17 de maig de 2013. Amb la 
col·laboració de la Seu Ciutat d’Alacant, 
la Plataforma d’Iniciatives Ciutadanes 
d’Alacant i la delegació d’Alacant de 
l’Institut d’estudis Catalans.  
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Cinema en Valencià i Cinema a 
l’Escola 2013  
Dos cicles de cinema en valencià s’han organitzat al llarg de l’any. 

Cinema en Valencià 2013 

El primer d’ells, organitzat per la Universitat d’Alacant amb la 
col·laboració de la Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí entre els 
mesos de febrer i abril. Les projeccions es van realitzar tres dies a la 
setmana (dimecres, dijous i divendres) i en dues hores diferents cada 
dia (18 i 20 h). 

Programació completa 

20, 21 i 22 febrer (18 i 20 h) 

Intocable 

Dir. Olivier Nakache, Éric Toledano (+7 anys) 

27 i 28 febrer, 1 març (18 i 20 h) 

Pirates! 

Dir. Jeff Newitt 

6, 7 i 8 març (18 i 20 h) 

Les aventures de Tadeu Jones 

Dir. Enrique Gato 

13, 14 i 15 març (18 i 20 h) 

Men in Black 3 

Dir. Barry Sonnenfeld 

20, 21 i 22 març (18 i 20 h) 

Hotel Transsilvània 

Dir. Genndy Tartakovsky 

17, 18 i 19 abril (18 i 20 h) 

Fènix 11 23 

Dir. Joel Joan i Sergi Lara 

El 7 i el 14 de març es va fer una sessió a les 10.00 h adreçada a 
centres educatius  

A més es va col·laborar en la publicitat i el repartiment d’invitacions  del 
cicle “Cinema en Valencià a Alacant ” del 20 de febrer al 19 d’abril de 
2013. 
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Cinema a l’Escola 2013 

El segon d’ells, al mes de desembre es va realitzar el projecte Cinema a 
l’escola 2013 amb la participació de més de 800 escolars.  

La programació va ser la següent: 

Divendres 20 de desembre de 2013 

10.00 h 

EPIC, el món secret  

Cinema Yelmo Ciemes. (CC  Porta d’Alacant)  

 

Més cinema 

“Cinema en valencià i taller d’animació” 

Aquest projecte consisteix en la projecció de pel·lícules i en acabar la 
projecció activitat al voltant de la projecció. 

Aquest projecte que va començar a la ciutat d’Alacant l’hem 
desenvolupat també enguany a Sant Joan d’Alacant.  

Sant Joan d’Alacant 

S’han projectat 8 pel·lícules 
entre febrer i novembre de 
2013 amb el suport de 
l’Ajuntament de sant Joan 
d’Alacant. 

Alacant 

Des del mes de novembre i 
fins desembre de 2013 i per 
sisè anys consecutiu en 
organitzat l’activitat.  

Aquesta activitat ha contat amb el suport de la Seu Ciutat d’Alacant – UA 
i la Universitat d’Alacant  

S’han projectat 5 pel·lícules i ha estat un èxit de participació 

Mutxamel  

Sessió de cinema en valencià i tallers d’animació a Mutxamel el 27 de 
desembre de 2313 
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LLIGA DEBAT 2013 
La Lliga Debat és una competició en la qual, durant tres dies, diferents 
equips d'estudiants de primer de batxillerat dels centres debaten sobre 
un tema polèmic i d'actualitat. Els equips no coneixen quina posició han 
de defensar, a favor o en contra, fins a uns minuts abans de començar 
cada enfrontament. Un equip de jutges decideix quina argumentació s'ha 
realitzat amb el màxim rigor i de la forma més convincent possible.  

Al 2013 el tema triat va ser, “Som presoners de la publicitat?” 

Aquesta iniciativa està 
organitzada per La Cívica – 
Escola Valenciana de 
l’Alacantí, la Universitat 
d’Alacant, la Xarxa Vives 
d’Universitats, el Club 
Diario Información i un 
grup de professors i 
professores dels IES de la 
comarca de l’Alacantí i 
amb la col·laboració de la 
Delegació d’Alacant de 
l’Institut d’Estudis 
Catalans. 

Al 2013 vam participar els següents centres  

IES Xixona, IES Mutxamel (amb dos grups), IES Jorge Juan (Alacant) i 
IES Sant Vicent García  

 Els dies de competició van ser del 8 al 9 de febrer de 2013 i es va 
realitzar a la Seu Ciutat d’Alacant i la final al Club Diario Información  

L’equip guanyador va ser el format 
pels alumnes de l’IES de Xixona i com 
a premi van assistir a la final de la 
Lliga Debat de la Xarxa Vives 
d’Universitats a Barcelona (Universitat 
de Barcelona).  

La Xarxa Vives d’Universitats i La 
Cívica – Escola Valenciana de 
l’Alacantí van signar una conveni de 
col·laboració per poder realitzar 
aquesta activitat en el futur. 
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TALLERS FORMATIUS 2.0  

PER A L’ESCOLA VALENCIANA 
PLURILINGÜE 2013 
El professorat valencià duu un mesos inserit en un clima de debats i 
preocupacions sobre el disseny del Projecte Lingüístic de Centre per a 
donar cabuda a les noves directrius que sobre plurilingüisme educatiu 
llançà la Conselleria d’Educació mitjançant el Decret de Plurilingüisme 
de 2 d’agost passat. Tot en un context de crisi socioeconòmica que 
colpeja amb duresa l’educació de qualitat com a dret i servei públic 
irrenunciable.  

Davant aquest estat de coses, que sovint convida al derrotisme i la 
passivitat, des de La Cívica – Escola Valenciana, la xarxa cooperativa 
2.0 “Un entre tants” i la UEM-UA seguim pensant que no hi ha millor 

antídot contra els despropòsits 
d’una política educativa, que 
sovint sembla que vol acabar 
amb el bo i millor de l’Escola 
Valenciana, que seguir 
treballant en la formació dels 
mestres per al plurilingüisme i 
els multillenguatges de futur, 
que ja són present. 

Per això us oferim aquests tres 
tallers formatius 2.0: Un viatge 
pels blocs, El wiki i El llibre 
digital per seguir construint 

l’Escola Valenciana de qualitat que mira cap al futur amb les fermes 
arrels de l’idioma propi -el valencià- com a factor vertebrador i 
cohesionador irrenunciable. 

TALLERS 

Dijous 21 de febrer de 2013. 18.00 – 21.00 h 

Un bloc, per a què? 

Mª Carmen Devesa 

Els blocs són una eina 2.0 molt útil que pot contribuir a millorar el procés 
d’ensenyament – aprenentatge. Amb el seu maneig, el nostre alumnat 
aprendrà a compartir informació, a enllaçar amb altres blocs, a buscar 
en webs, trobar fitxers d'àudio, vídeos, etc. Continguts del taller:  

• Què és un bloc? 
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• Què ens aporten els edublocs a l’escola?  

• Per a què els volem a Primària? 

• Alumnes i mestres 2.0: El bloc personal, el bloc d’aula i els blocs 
d’alumnes. 

Dijous, 21 de març de 2013. 18.00 – 21.00 h 

El wiki com a espai web cooperatiu per a la diversitat de l'aula  

Toni de la Torre 

El wiki és una plataforma web de fàcil construcció. Els alumnes d'un o 
més grups integren en aquest entorn web l'aprenentatge de les TIC amb 
procediments, habilitats i continguts de les matèries que estudien per 
mitjà del treball per projectes. La metodologia ha d'incloure també 
l'avaluació de processos i resultats de les activitats que s'hi duen a 
terme. L'instrument wiki només és el mitjà per a una forma de treball en 
què els sabers es construeixen entre tots els membres del grup. El taller 
presentarà alguns models de wikis educatius amb diferents pràctiques 
docents, les principals aplicacions que s'hi poden fer servir, i mostrarà la 
manera de crear-ne un i gestionar-lo bàsicament per tal que el professor 
puga incorporar el seu alumnat a les tasques que dissenye.  

Dijous, 25 d’abril de 2013. 18.00 – 21.00 h 

Atrevir-se amb el llibre digital 

Nicolás Mengual 

El llibre de paper sembla que dóna una seguretat de la qual manca un 
llibre que no podem tenir entre les nostres mans i que quan tanquem 
l’ordinador perdem com qui perd la cosa més preada. Per als alumnes 
passa el mateix i no diguem ja per als pares. Desmitificar aquest fet és 
el primer pas per poder treballar amb el llibre digital.  

Trencar la dinàmica de carregar cada dia amb els llibres dins la motxilla i 
aprendre a treballar amb una eina que podem tenir al nostre abast allí on 
hi ha un ordinador i una connexió a Internet ajuda a veure que estem 
davant d'una cosa novedosa. I tot dins d’una plataforma que ens aporta 
una gran quantitat de recursos i que ens obri un món d’oportunitats per a 
realitzar una tasca educativa dinàmica i engrescadora. 

Les tallers van estar  organitzats per La Cívica – Escola Valenciana de 
l’Alacantí, la Xarxa cooperativa 2.0 “Un entre tants”, la Universitat 
d’Alacant i la Unitat per a l’Educació Multilingüe – UA 

JORNADA D’ENSENYAMENT I ÚS DEL VALENCIÀ ALS CENTRES 
EDUCATIUS, INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES 2013 

Aquesta jornada es va ajornar per a ser realitzada al juny de 2014, però 
es va mantindre la conferència de Ferran Suay el 6 de juny de 2013 
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Actes commemoració:  
25é aniversari de la Cívica – 
Escola Valenciana de l’Alacantí 
 
L’any 2013 ha estat marcat per la celebració del 25é aniversari de La 
Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí.  
Enguany s’han organitzat diversos actes commemoratius com a motiu 
d’aquesta celebració 
Cloenda del V Congrés d’Escola Valenciana a Alacant 

El 2 de febrer es va celebrar a la 
Universitat d'Alacant la sessió que 
arreplega totes les conclusions que 
s'han generat a les diferents jornades 
que s'han celebrat arreu del País 
valencià entorn a quatre eixos de 
debat: plurilingüisme i interculturalitat; 
participació social i valors; innovació i 
noves tecnologies; i medi ambient i 
sostenibilitat.  

La Jornada de Cloenda del V Congrés 
d'Escola Valenciana es va dur amb la col·laboració de la Universitat d'Alacant. 
Aquest congrés d'Escola Valenciana va arrancar el 4 de febrer de 2012 amb 
una Jornada Inaugural que va tindre lloc a la Universitat de València i va 
comptar amb la participació de Federico Mayor Zaragoza, responsable de la 
Fundació Cultura de Pau de la UNESCO. Durant un any es van celebrat 
diferents jornades de País i comarcals relacionades amb els quatre eixos 
sobre els quals s'han configurat les conferències, taules rodones i exposició 
d'experiències a l'aula. El V Congrés d'Escola Valenciana ha comptat amb la 
col·laboració de la Universitat de València, la Universitat Jaume I de Castelló i 
la Universitat d'Alacant.  

2 de febrer: Jornada de Cloenda del V Congrés d'Escola Valenciana - 
L'escola en valencià: un model de qualitat més enllà del plurilingüisme  

La Jornada va deixar obert l'espai de reflexió respecte als pilars sobre els 
quals creiem que se sustenta l'escola valenciana i en valencià de qualitat. 
L'objectiu va ser establir unes conclusions per deixar el camí obert a la 
investigació que implica les Unitats per a l'Educació Multilingüe de les 
universitats d'Alacant, València i Castelló, així com la potenciació de futures 
propostes de formació per als docents valencians, així com agents 
fonamentals en el procés educatiu, com són les famílies.  

La Jornada de Cloenda del Congrés va estar conformada per a una taula 
rodona, una exposició del model d'ensenyament que promou Escola 
Valenciana i una conferència, on el tema del plurilingüisme educatiu en el nou 
marc legal tindrà un pes fonamental.  
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X Nit d’Escola Valenciana 
El dissabte 23 de febrer de 2013 es va celebrar l'acte de lliurament dels 
Guardons d'Escola Valenciana 
i la presentació de les 
Trobades d'Escoles en 
Valencià 2013 a Alacant. 

L'Acte es va celebrar a 
l'Auditori de la Diputació 
d'Alacant a les 19:00 hores i va 
comptar amb un espectacle de 
poemes de Vicent Andrés 
Estellés musicats per Pau 
Alabajos, Miquel Gil i 
Bertomeu. 
Vicent Pitarch, filòleg i sociolingüista de referència, va rebre el Guardó 
Extraordinari. El grup Al Tall, pel treball que han fet per la llengua i  per 
la cultura durant aquestes quasi quatre dècades de trajectòria i per la 
renovació de la tradició musical valenciana, va rebre el Guardó a l'Ús 
Social del Valencià. Joan Ponsoda, per ser un referent al món educatiu 
valencià, va rebre el Guardó a la Trajectòria Individual. 
 
 
Lliurament Sambori 2013 

El Paranimf de la Universitat d'Alacant va acollir el dissabte 25 de maig de 
2013, a partir de les 12:00 hores, l'acte de lliurament dels Premis Sambori 
2013, que van ser presidits pel president de la Fundació Sambori, Josep 
Chaqués i Noverques, el 
vicerector de Tecnologies de la 
Informació, Francisco Maciá, i 
pel president d’Escola 
Valenciana, Vicent Moreno. 

Després de la benvinguda 
institucional es va fer el 
lliurament dels premis del X 
Concurs Sambori Universitari, 
del XV Premi Sambori als 
estudiants de centres d'adults i EOI, del XV Premi Sambori als estudiants de 
batxillerat i cicles formatius, secundària, primària i infantil, per a finalitzar amb 
els Premis Vicent Marçà a la participació comarcal i Empar Granell al millor 
projecte pedagògic de treballs d'infantil d'aula. 
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OBRINT PAS(en acústic) 

Vam col·laborar en l’organització del concert d’Obrint Pas el dimecres 25 
setembre 2013 a les 20.00 h al Paranimf Universitat d’Alacant  amb una 
entrada de 8 € 

 
Sopar del 25é aniversari de La Cívica – Escola valenciana de 
l’Alacantí 

La Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí va organitzar un acte 
d’homenatge pel 25é aniversari de La Cívica - Escola Valenciana de 
l’Alacantí.  

L’ acte va ser un reconeixement a 
les persones (mestres, famílies, 
estudiants...) que han mantingut la 
flama encesa durant 25 anys en 
defensa del Valencià a la comarca 
de l’Alacantí.  

Es va organitzar un sopar amb 
espectacle a la Barraca 
Abencerrajes de Mutxamel el 
dissabte 19 d'octubre a les 20.30 h  

 

I Nit Estellés a Sant Vicent del Raspeig  

L’any 2013 ha sigut declarat l’any de Vicent Andrés Estellés, en el 20é 
aniversari de la mort d’aquest periodista, escriptor i un dels més 
importants poetes valencians del 
segle XX i dels més reconeguts en 
la nostra llengua. 

La Cívica – Escola Valenciana en 
Sant Vicent va organitzar el 29 de 
novembre de 2013 un homenatge a 
aquest poeta amb la celebració de 
la “I Nit Estellés”. 

Aquesta Nit va consistir en un 
sopar de cabasset amb després 
actuacions musicals a càrrec del cantautor Natxo Gironès i alumnes dels 
nostres centres, i la participació de Rafael Llorens Ferri i totes aquelles 
persones que vullguen recitaran poemes d’Estellés.  

El programa va ser el següent: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Periodisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escriptor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XX
http://ca.wikipedia.org/wiki/Valenci%C3%A0
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 21.00 h Cercavila des de la Plaça d’Espanya (església Sant Vicent 
Ferrer) 

 21.30 h Benvinguda i sopar de cabasset en Kàbila Marrocs (carrer 
Gral. Ibáñez, 34) 

 Actuacions musicals 

 Recitals de poemes, amb la participació de Rafael Llorens Ferri  
 
 
Premi Compromís al País 2013 a la Cívica – Escola Valenciana de 
l’Alacantí  
Amb motiu de la celebració del nostres 25é 
aniversari Compromís per l’Alacantí ens va 
lliurar el premi Compromís amb el País 2013. 
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PASSEJADES  
 
Des de La Cívica – Escola Valenciana amb la col·laboració dels 
ajuntaments de la comarca i diverses entitats comarcals hem organitzat 
passejades emmarcats dins del programa Voluntariat pel Valencià. 
 
Les passejades que hem realitzat han estat els següents:  
 

Dissabte 4 de maig de 2013. Ruta d’Alcoi Industrial Modernista  

Es va organitzar una visita guiada pels carrers de l'Alcoi industrial i 
modernista, basada en la 
novel·la Els lluitadors, de 
Francesc Gisbert.  

Recorrérem els carrers 
senyorials de Sant Nicolau i Joan 
Cantó, els nuclis fabrils de 
Ferrándiz i Carbonell, com també 
el barri obrer.  

Guiada per l'autor, ens explicà 
alguns escenaris relacionats amb 
Joan Valls, Ovidi Montllor i Júlia, 
d'Isabel Clara Simó.  

 
Diumenge 19 de maig de 2013. Passejada 
natural per Xixona. Xixona a les Germanies, 
una ruta guiada a través de la història i la 
natura. 

Vam realitzar una passejada natural per Xixona. 
Amb el títol “Xixona a les Germanies, una ruta 
guiada a través de la història i la natura” 

La ruta va consistir en visitar l’Ermita de Sant 
Antoni ( on en va realitzar un homenatge), 
llavador d’Alècua, Bassons i castell. 
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Diumenge 2 de juny de 2013. Passejada 
pel nucli antic de Xixona 

 

Vam organitzar una passejada pel nucli de 
Xixona amb el títol “Santets de carrer”, va 
ser una passejada per nucli antic de 
Xixona, recorrent els carrers més 
emblemàtics del municipi. 

 

 

 

 

 

Divendres 6 de desembre de 2013. Passejada a la 4a Fira de Nadal 
de Xixona  

Vam organitzar una passejada per la 
4a Fira de Nadal de Xixona. 

Es va començar la passejada amb la 
visita l’exposició ”L'origen de la 
indústria del torró” i a continuació, 
vam anar a passejar per la Fira on 
vam poder adquirir aquest producte 
tan nostre i altres productes dels 
comerços de Xixona.  
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PRESENTACIONS I TALLERS 
 
Divendres 18 de gener de 2013. Presentació del llibre ‘Herbari. Viure 
amb les plantes.’ de Daniel Climent i Ferran Zurriaga  a Mutxamel. 

Es va organitzar amb el suport de 
l’ajuntament de Mutxamel la 
presentació del llibre ‘Herbari. 
Viure amb les plantes.’ de Daniel 
Climent i Ferran Zurriaga al 
Centre Social Polivalent de 
Mutxamel.  
Vam participar a la presentació 
Carles Martín Cantarino, 
professor d’Ecologia de la 
Universitat d’Alacant i 
coordinador del projecte europeu 

WADI per a la gestió de zones humides i Daniel Climent Giner, coautor 
del llibre. 
 
Dimarts 22 de gener de 2013. Presentació de “La perruca de Luca”a 
Alacant. 

Vam “La Perruca de Luca”, un 
projecte de coeducació dissenyat i 
produït conjuntament per La 
Naturadora, Vicent Poquet i 
Eltakataka  i que busca 
micromecenes per a l’edició d’un 
conte per a gent valenta. 

Luca és un tipus valent, amb tan 
sols quatre anys que es va a atrevir 
a qüestionar les normes que altres 
van construir per a ell. Es va 
enfrontar al món, el seu món, el 
nostre món, i ens va demostrar que mai no és massa prompte per a 
lluitar contra les coses absurdes de la vida. 

Va estar presentat per Irene Sala de Parole de Queer – Alondra Llibres, 
la gent de La Naturadoa i Eltakataka que ens van contar la història de 
Luca, la de la seua perruca. 
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Dimecres 6 de febrer de 2013. Taller de creació de contes a 
Mutxamel. 

Blasco, professora d’infantil del 

CEIP Arbre Blanc de Mutxamel es 

va realitzar un taller d’elaboració 

de contes. 

El taller va abordar els aspectes 

fonamentals del procés creatiu. 

Tractant   l'experiència de la 

creació d'un conte col·lectiu des de 

la necessitat  i el valor de proposar 

la idea, el desenvolupament de la 

història (elecció de l'espai i el temps, els  personatges, la connexió amb 

la realitat i la dosi de fantasia, les experiències prèvies, les diferents 

capacitats dels alumnes, les col·laboracions entre ells, la tria del 

llenguatge, la documentació i com apliquem els coneixements al treball, 

així com la capacitat d'enllaçar idees...)  i  el consens del final.  

També es va tractar la funcionalitat dels diferents formats (treball 

original, power point,  A4, PDI...) i es van presentar mostres de material  

de diferents treballs.  

Va ser una tallers adreçat a professorat dels diferents nivells educatius i 
públic en general. 

 

Divendres 15 de febrer de 2013. Visita de Silvestre Vilaplana a l’IES 
Sant Vicent  

Vam organitzar una visita a l’IES Sant Vicent de Si lvestre Vilaplana que 
va estar compartint amb els 
alumnes de l’IES Sant Vicent una 
estona molt agradable, parlant de la 
seua vida, les seues obres i de la 
literatura en general. 

El saló d'actes va estar de gom a 
gom, i els alumnes van poder fer a 
l'autor multitud de preguntes en un 
ambient distés, en què Silvestre va 
demostrar la seua senzillesa i 
proximitat. 

També l'autor va dedicar els llibres als alumnes que els van portar, i va 
ser entrevistat per a la Revista Ascla.  
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Divendres 8 de març de 2013. Taller intergeneracional d’elaboració de 

sabó amb oli reciclat a Mutxamel. 

Es va organitzar amn el suport de l’ajuntament de Mutxamel un taller pràctic en 

què es va explicar la producció de sabó a partir d’oli reutilitzat. El taller va estar 

impartit per Carme Garcia i Mari Carme Llorca. 

 

Dimarts 12 de març de 2013. Dones i literatura a Alacant. 

Des de la Cívica – Escola 
Valenciana de l’Alacantí vam 
commemorar el 8 de març Dia 
de la Dona Treballadora amb 
una activitat literària. 

L’activitat va consistir en 
conèixer l’obra de dues autores 
com van ser Pepa Guardiola i 
Lliris Picó i va estar adreçada a 
estudiants de secundària i 
batxillerat.  

Pepa i Lliris ens vam parlaran 
des de la seua condició de dones i escriptores i ens vam presentaran la 
seua obra, ens vam parlar de les dones escriptores i de la societat 
actual. 

Dimarts 24 de setembre de 2013. Xerrada – taller “El 

flabiol a l’escola” 

Conscients de la importància de la cultura popular 
valenciana i de la nostra música de tradició oral 
vam oferir aquesta xerrada – taller sobre EL 
FLABIOL VALENCIÀ, basat en diverses activitats 
del Quadern de música ‘Flabiol’, dels autors Josep 
Pons i Rafael Gisbert, editat per Bromera. 

 
Divendres 13 de desembre de 2013. Taller de dolços tradicionals a 
Mutxamel.  

El grup local La Cívica – Escola Valenciana de Mutxamel i l’ajuntament 
de Mutxamel van organitzar el taller d’Elaboració de dolços tradicionals.   
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Activitats de suport a 
l’Ensenyament en Valencià  
Enguany s’ha produït un canvi als programes lingüístics al centres 
educatius amb l’aprovació de decret lingüístic per part de la Conselleria 
d’Educació. Per aquest curs els centre tenien que presentar el seu nou 
programa lingüístic per al centre i havia dues opcions, els PPEV i els 
PPEC. 

Des de La Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí vam donar 
assessorament als centres educatius en aquest canvi.  

Les activitats que vam organitzar van ser les següents:  

 

Dilluns 28 de gener de 2013. Jornada assessorament centres 
educatius: Elaboració Projecte Lingüístic de Centre.  

Es va organitzar amb el suport de la Universitat d’Alacant una Jornada 
d'assessorament i suport als equips directius dels centres educatius de 
la demarcació d'Alacant per a l'elaboració del Projecte Lingüístic de 
Centre. 

Es va enviar una carta signada pel Rector de la universitat d’Alacant a 
tots els centres del migjorn per convocar-los a la jornada  
Carta d'invitació del Rector de la Universitat d'Alacant 

http://www.ua.es/uem/agenda/Jornada_Assessorament_PLC.html 

L’objectiu d’aquesta jornada va ser donar informació per poder elaborar 
el Pla Lingüístic de Centre. 

 

Dimecres 6 de febrer de 2013. Reunió centres PIL de l’Alacantí per 
parlar de l’elaboració del Projecte Lingüístic de Centre.  

Al’IES Mare Nostrum d’Alacant els directors dels CEIPs Enric Valor 
d’Alacant, Miguel Andreu, El Fabraquer del Campello, Ginés Pérez i El 
Palmeral d’Alacant, Fernando Fernández van convocar una reunió per a 
parlar de com aplicar el decret de plurilingüisme als centres amb línia 
PIL de la comarca de l’Alacantí i arribar a consensos. 

 
Dimecres 2 d’octubre de 2013. Presentació de la situació en l’ESO 
de les línies en valencià a la comarca de l’Alacantí.  

Vam presentar en roda de premsa la situació de les línies en valencià a l 
centres d’educació  secundària obligatòria de la comarca de l’Alacantí.  

http://www.ua.es/uem/agenda/Jornada_Assessorament_PLC.html
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En la roda de premsa va participar Francesc Felipe responsable 
d’educació d’Escola Valenciana i Abraham Esteve membre de la junta 
directiva de La Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí. 

El motiu de la roda de premsa va ser que s’ha detectat la creació de 
grups mixtos a centres de secundària que el que fan és barrejar la línea 
en valencià amb altres programes amb el perill de la desaparició de 
l’ensenyament en valencià, com ha passat a l’ES Mare Nostrum en 4t de 
l’ESO.   
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ALTRES ACTIVITATS 

 
- Calendari anual de La Cívica 2014.  

La Cívica – Escola Valenciana ha realitzat 
el seu calendari anual amb la presència de 
tots els municipis de la nostra comarca i 
projectant una imatge d’un municipi de la 
nostra comarca. Enguany ha Agost i el 
motiu de triar Agost va ser perquè el CEIP 
La rambla d’Agost es va canviar del 
programa en castellà al programa en 
valencià. 
A més enguany i per primera vegada es va 
presentar el Calendari en un acte públic 
realitzat a la casa de cultura d’Agost el 
passat 13 de desembre de 2013 i va estar a 
càrrec la presentació de Jaume Garcia.   
 
 

 
 

- Voluntariat pel Valencià  
S’ha impulsat enguany aquest 
programa a la comarca de l’Alacantí.  
En la campanya d’aquest curs, el 
voluntariat a les festes tradicional, ens 
hem posat en contacte amb la 
Foguera Pla Bon Repòs – La Goteta 
que participarà al programa. 
Enguany a més hem impulsats les 
sessions de conversa. Des de La 
Cívica – Escola Valenciana de 
l’Alacantí i la Delegació d’Alacant de 

l’Institut d’Estudis Catalans vam començar a realitzar una activitat de 
Voluntariat pel Valencià a Alacant adreçada a que les persones 
interessades puguen participar en unes sessions de conversa gratuïtes 
amb l’objectiu d’incorporar-les a parlar en valencià. 

Aquesta activitat consisteix en sessions de conversa i activitat culturals 
com passejades per la ciutat i altres activitat culturals.  

Les sessions de conversa estan coordinades per Ximo Caturla, Josep 
Lluis Molares, Lliris Picó i Enric Pellín. 
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- Campanya matricula’t en valencià, 
matricula’t en qualitat 

Des de l'any 2007, Escola Valenciana realitza 
campanyes informatives a través de publicitat en 
premsa, falques de ràdio, espots promocionals, 
tríptics (en 8 idiomes) i cartells per a informar 
els pares i mares que han de matricular els 
fills  a l'escola sobre els avantatges de 
l'ensenyament en valencià.  Aquestes 
campanyes tenen com a objectiu cobrir la 
llacuna informativa que existeix respecte als 
programes d'ensenyament en valencià (des del 

curs 2013 – 2014 PPEV), que són els únics que garanteixen la 
competència lingüística de l'alumnat en les dues llengües oficials al País 
Valencià i que per això mateix faciliten l'aprenentatge d'altres llengües 
com l’anglès. És per això que Escola Valenciana considera que el 
Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Valencià (PPEV) és el que cal 
promoure per tal de construir una vertadera educació 
valenciana plurilingüe i de qualitat.  

Escola Valenciana posa a disposició de tots els pares, mares l'Oficina de 
Drets Lingüístics per tal de donar-los assessorament i servei jurídic 
gratuït si tenen problemes per a matricular els seus fills en programes 
d'ensenyament en valencià, ja que la demanda és molt superior a l'oferta 
de places.  

A més hem organitzat o col·laborat a les xerrades informatives a les 
famílies en Xixona, Mutxamel, El Campello i Alacant.  

 
- Teatre en Valencià 

Hem donat suport a les obres de teatre del Teatre 
Principal amb descomptes del 50 % per a les 
persones que van comprar l’entrada a traves ed La 
Cívica.  
 
PRINCIPAL 
29 gener 2013. La nóvia de gary Cooper 
8 maig 2013. Enoch Arden  
 
 
 
 
 

http://escolavalenciana.com/categories/index/85/per-que-en-valencia
http://escolavalenciana.com/categories/index/98/oficina-de-drets-linguistics
http://escolavalenciana.com/categories/index/98/oficina-de-drets-linguistics


           ASSOCIACIÓ C ÍVICA PER LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ  

          C/ Perú,  16, b loc 2 –  local Esquerre,  03008 Alacant  

           965 92 31 45 607 93 05 65 

         www.lacivica.cat   a/e: lacivica@lacivica.cat  

                       www.facebook.com/lacivica    twitter: @acnvlacivica   

                                                               la Cívica forma part  d ’   

 

 
 

- Dissabte 23 de febrer de 2013. 5a Jornada #comparTIC. 
Plurilingüisme.com? organitzat per 1entretants 

Vam participar en les jornades #comparTIC de l’associació 1entretants.  

 
- Dijous 7 de març de 2013 vam 

organitzar un acte al CEIP 
Joaquim Sorolla d’Alacant de 
la campanya “Enllaçats per la 
llengua”  

 
 
 
 
 
 
 

- Dissabte 11 de maig de 2013. Xavi 
Castillo. Veriueu-ho!: Especial Escola 
valenciana. Wertgonya! a Xixona 

Vam organitzar al Cinema de Dalt de Xixona 
una actuació de Xavi Castillo: Veriueu-ho! 
Especial Escola Valenciana. Wertgonya. 

 
 
 

 
- Dimecres 22 de maig de 2013. 

Presentació del llibre i de DVD del XXV 
Aniversari del CEIP Enric Valor 
d’Alacant i mesa redona "Cap on va 
l'educació?" 

El CEIP Enric Valor d’Alacant va presentar el seu 
llibre i DVD del seu XXV aniversari. En acabar la 

presentació van organitzar una mesa redona amb el títol “Cap a on va 
l’educació?” on va participar La Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí  

 

- Dissabte 5 d’octubre 2013. Teatre en Valencià a Xixona amb l’obra 
Deixa’m que et deixe de Saineters.  

Al Cinema de Dalt de Xixona dins de la programació dels actes 
commemoratius del 9 d’octubre es va representar l’obra Deixa’m que et deixe 
de Saineters amb el suport de La Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí.  
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- Dimecres 27 de novembre de 2013. Inauguració de l’escultura 
“La Clau que obri tots els panys”  

El 27 de novembre es va realitzar l'acte d'inauguració de l'escultura de 
Manuel Boix “La clau que obri tots els panys” a la Facultat d'Educació de 
la Universitat d’Alacant. 

Van participar Maria Àngels Martínez degana de la Facultat d’Educació 
de la UA, Vicent Moreno President d’Escola Valenciana, Manuel Boix 

autor de l’obra i Manuel Palomar 
Rector de la UA. 

L'any 2010 Escola Valenciana - 
Federació d'Associacions per la 
Llengua va celebrar els 25 Anys de 
Trobades d'Escoles en Valencià i, per 
commemorar-ho, l'artista Manuel Boix 
va crear l'escultura La clau que obri 
tots els panys, que pren el nom d'un 
poemari de Vicent Andrés Estellés.  

Es tracta del bust d'un Infant, en 
forma de llibre obert, que conté les claus – valors que es fomenten als 
centres d'ensenyament en valencià. L'escultura pren vida amb les 
aportacions de l'alumnat de 399 centres d'ensenyament en valencià, que 
omplin l'urna amb el seu propi Llibre de la clau. 

Més informació de l’Escultura. http://laclau.ua.es/ 

 
- Divendres 29 de novembre de 2013. Biblioteca Vivent Zona 

Nord. 

Lliris Picó en representació de La Cívica – Escola Valenciana de 
l’Alacantí 29 de Novembre de 2013 va participar en la cinquena edició 
de la Biblioteca Vivent Zona Nord  

Aquesta activitat està organitzada per l’AMPA del CEIP Emili Varela 
d’Alacant amb el suport del Pla Integral Barris Zona Nord de 
l’Ajuntament d’Alacant. 

 
Altres activitats 

 
- Setmanalment hem elaborat una agenda d’activitats de La Cívica – 

Escola Valenciana i d’activitats en Valencià.  
 

http://laclau.ua.es/
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- Setmanalment hem continuant col”laborant al el programa 
l’Almàssera de ràdio Sant Vicent elaborant l’agenda cultural de la 
comarca de l’Alacantí. 

- Van participar als actes convocats per commemorar el 25 d’abril a 
Alacant  
 

- Hem continuat participant activament en la Plataforma en Defesa 
de l’Ensenyament Públic. Organitzant rodes de premsa, 
concentracions, jornades de formació, etc  
 

- Vam participar a les jornades d’Estiu d’Escola Valenciana. 
 

- Vam participar a la Lliga Debat d’Universitat convocada per la 
Xarxa Vives d’Universitats  
 

- Hem continuat impulsant els col·lectius locals de La Cívica – 
Escola Valenciana de l’Alacantí  
 

- Hem participat en les convocatòries que han hagut contra el 
tancament de RTVV  


