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MEMÒRIA
D’ACTIVITATS
DE LA CÍVICA –
ESCOLA
VALENCIANA
DE
L’ALACANTÍ
2016

Aquesta memòria la volem dedicar a Josep Vicent Garcia que ens va deixar
enguany. El recordarem i intentarem ser com ell deia "quasi perfectes".
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TROBADES 2016
Les  Trobades  d'Escoles  en
Valencià  continuen  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. Un país d'escoles

Un país d'escoles' és el lema que
agermana  les  19  Trobades
d'Escoles en Valencià que tindran
lloc  durant  la  primavera  2016  i
també és la consigna que tanca la
trilogia encetada fa dos anys amb
‘La  nostra  escola'  i  ‘L'escola  que
volem'.

‘Un  país  d'escoles'  recull  a  la
perfecció  la  personalitat  d'Escola
Valenciana  en  tant  que  reivindica
l'escola  i  la  tasca  del  conjunt  de

mestres que formen els ciutadans del futur, els que més tard faran el país i, per
aquesta raó, han d'estar educats en una escola de qualitat i en valencià amb el
millor mestratge i amb les millors condicions.

A la  comarca de l’Alacantí  s’han organitzat  dues trobades com s’ha fet
des de fa 14 anys,  una adreçada a infantil  i  primària i altra adreçada a
secundària i batxillerat

Els centres acollidors enguany han estat el
CEIP Mora Puchol  d'Alacant  en la Trobada
d’Escoles  en  Valencià  i  l’IES  d'Agost  la
Trobada  de  Secundària  i  Batxillerat  en
valencià.
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XXVIII Trobada d'Escoles en Valencià 2016

Diumenge, 24 d’abril 2016Centre acollidor:
CEIP Mora Puchol d'Alacant

Lloc. CEIP Mora Puchol d'Alacant (C/ 
Farmacèutic Luís Gisbert, 4 Alacant).

10:00  a  10.30  h.  Xocolata  al  CEIP  Mora
Puchol d'Alacant  

10.30 a 11.00 h. Cercavila. Eixida des del
CEIP Mora Puchol d'Alacant.

11.00 h. Parlament de les autoritats. 

11.30 h – 13.30 h. Tallers organitzats pels
centres  educatius  (pintacares,  treballs
manuals,  habilitats,  jocs,  plantes,
etc)Altres activitats.

Ball realitzat pels alumnes del CEIP Mora
Puchol

Representació de l'obra de teatre: La
Caputexta Vermella, per part dels alumnes de 6è del CEIP Mora Puchol 

Actuació de la Colla: "La Canya"

Actuació Muixeranga d'Alacant

Sessió de Conversa – Voluntariat pel Valencià

Taller de joc populars (Universitat d'Alacant) 

13:30 a 16:00 h. Dinar de cabasset

16:00 a 18:00 h. Teatre familiar. «Quan ningú mira»

Espectacle a càrrec de la companyia Esclafit Teatre

XIV Trobada de secundària i batxillerat
en valencià.

Divendres, 22 d’abril 2016

Centre acollidor: IES Agost

Lloc.  Poliesportiu,  Casa  de  cultura  i  IES
d'Agost. 

                                                                       la  Cívica forma part  d’  

mailto:lacivica@lacivica.cat
http://www.facebook.com/lacivica


          ASSOCIAC IÓ  C ÍV IC A  PER  L A  NORM AL ITZ AC IÓ  DEL  VALENCIÀ

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

           965 92 31 45 607 93 05 65

         CIF G 03327509 

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

                        www.facebook.com/lacivica     twitter:  @acnvlacivica  
10.00  h.  Benvinguda  a  la  XIV  Trobada  de  Secundària  i  Batxillerat  en
Valencià a la comarca de l’Alacantí

10:15 a 12:00 h. Activitat i tallers.

Tallers dels centres i actuacions

Karaoke 

Taller de fang 

Photocall de la vella  

Pilota valenciana. Torneig de frontó d'11 a 12 h.

Danses 12:30 a 13 h.

Taller de la Actuació Muixeranga d'Alacant.

(https://www.facebook.com/MuixerangadAlacant/)

10,15 – 12,15 h.  Taller d'habilitats comunicatives a través
del teatre. (Universitat d'Alacant – Esclafit Teatre)

10.15  –  11.15  h.  Taller  de  prevenció  de  la  violència  de
gènere en joves i adolescents.

11.15 h – 12.15 h. Taller de prevenció de la violència de
gènere a les xarxes socials. 

 

11.00. Teatre en valencià 

TARANNÀ TEATRE,  presenta  "Ser  o  no  ser"  amb Paquí  Noguera  i  Jaume
Costa.

 

12.00 Concert de la Gira 2016. Kontaminació Akústica

Col·laboracions.  Les  Trobades  han  comptat  amb  el  suport  dels
ajuntaments  d'Agost,  Alacant,  El  Campello,  Mutxamel,  Sant  Joan
d’Alacant  i  Xixona amb la  signatura de convenis i  subvencions.  També
ha donat suport la Universitat d’Alacant.
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SAMBORI 2016
El concurs literari de la Fundació Sambori 

Dades de participació de la comarca de l’Alacantí

Comarca Centres

2014

Centres

2015

Centres 

2016

Alumnat

2014

Alumnat

2015

Alumnat

2016

Alacantí 26 22 26 2.157 1.753 769

L’acte de lliurament de guardonats del premi Sambori 2016 a la comarca
de  l’Alacantí  es  va  realitzar
el  5  de  maig  de  2016  al
centre  comunitari  Felicidad
Sánchez  d'Alacant  seguint
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  amb  Alfons
Pérez  com  a  mantenidor  de
l'acte  i  les  actuacions  van
anar  a  càrrec  del  grup  de
teatre «Esclafit Teatre».
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ACTA DEL XVIII PREMI SAMBORI (FASE COMARCAL: L’ALACANTÍ)

Ismael Vicedo Madrazo, secretari del jurat de la fase comarcal  del XVIII

Premi  Sambori de  literatura  en  valencià  corresponent  a  l'any  2016,

certifique que el jurat integrat per  

1. M  Carme  Llorca,  professora  de  secundària  i  batxillerat  i

expresidenta de La Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí 

2. Carme García,  professora de secundària i batxillerat.

3. Llum  Sabarter,  mestra  i Vocal  de  Junta  Directiva   La  Cívica  –

Escola Valenciana de l’Alacantí.

4. Enric  Pellín,  mestre  jubilat  i  expresident  de  La  Cívica  –  Escola

Valenciana de l'Alacantí.

5. Rosa Pinto, mestra i Vocal de Junta Directiva  La Cívica – Escola

Valenciana de l’Alacantí.

6. Xavier  Sala.  Tècnic de promoció del  valencià de l'ajuntament  de

Mutxamel.

i  reunit  a  Alacant  el  13  d’abril  de  2016,  ha  seleccionat  per  a  la  fase

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

següents: 

INFANTIL Aula 3 anys

Les mans. CEIP Azorín (Alacant)

1r cicle primària

1. Festa per a tots
CEIP Arbre Blanc (Mutxamel) 
Jorge Zurriaga González

2. La sirena i el pirata
CEIP Arbre Blanc (Mutxamel) 
María Montalvo Poveda

3. Cigronet i els seus amics
CEIP Cristòfol Colom (Xixona) 
Alex Soler Miquel
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Col·lectiu

La regadora màgica

CEIP Benalúa (Alacant)

Classe de 2n B

2n cicle primària

1. Benvingut Pere!
CEIP Joaquim Sorolla (Alacant)
Vera Bernabéu Pérez

2. L'amistat és un tresor 
CEIP Enric Valor (Alacant)
Aina Sala Navarro

3. Pere no mor al final 
CEIP Benalúa (Alacant)
Ramón Sempere Vilanova 

3r cicle primària

El camí d'AnimàCol·legi Médico
Pedro Herrero (Alacant)
Gloria Morcillo Clement
La palmera valenta 
CEIP Benalúa (Alacant)
Ana Lloret Pérez
L'antiga màquina d'escriure del

iaio 
CEIP Cristòfol Colom (Xixona)
Maria Mataix Cremades 

1r cicle d’ESO

1. Hola sóc Daniel ...
IES Agost (Agost)
Sara Jover Martínez 

2. Diari d'un adéu 
Col·legi Agustins (Alacant)
Jordi del Puente Escudero 

3. Max, el gos foguerer  
Col·legi Médico Pedro Herrero (Alacant)
Lucía Escribano Guillén  
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2n cicle d’ESO

1. Sols cal tancar els ulls i demanar un desig 
IES Agost (Agost)
Lluís Mira Castelló

2. Blanques com l'hivern 
IES Xixona (Xixona)
Cristina Bernabeu López

3. T'estime massa 
IES l'Allussser (Mutxamel)
Andreu Rodríguez Torre

Bat i CCFF

 Escara estic ací
IES Gaia (Sant Vicent del Raspeig)
Paula Medina Bernabeu

 Un mostre en casa
IES María Blasco (Sant Vicent del Raspeig)
Lucía Lozano Villodres

 El club dels poetes vius
IES Gaia (Sant Vicent del Raspeig)
Iván Rubio Gandia 
Formació de persones adultes 

1. Sóc de barri
CFPA Alberto Barrios (Alacant)
María Teresa Bonet Fernández

2. Un ase a la família
CFPA Alberto Barrios (Alacant)
Gladys Agulló Ruiz

3. Ulam
CFPA Alberto Barrios (Alacant)
María Escarpín Martínez

Premsa del lliurament dels premis Sambori a la comarca de l'Alacantí 
2016.

La Cívica lliura els premis comarcals del XVIII Concurs Sambori

http://www.laveupv.com/noticia/19891/la-civica-lliura-els-premis-
comarcals-del-xviii-concurs-sambor i   
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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, el FESLLOCH i el concert a la Fireta de
Sant Jaume del Campello.

A més enguany s’han fet altres actuacions musicals.  

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

22 d’abril 2016

IES Agost. 

Actuació de:

Kontaminació Akústica .

La Gira a Fogueres FESFOC
Per  nové  any  consecutiu,  la  Gira  va
arribar a les festes de Fogueres. Amb la
col·laboració  de  la  Universitat  d’Alacant,
Alacant  Rock,  Reviscola,  el  Centre
Cultural  Las  Cigarreras  d’Alacant  que
enguany  va  continuar  sent  el  centre  on
es  va  realitzar  el  concert  i  amb  la
incorporació  enguany  de  l'ajuntament
d'Alacant  i  el  Consell  de  la  Joventut
d'Alacant  cobrint  el  objectiu  de  realitzar
el concert a la ciutat d’Alacant.

El grups que vam participar van ser Pellikana i El Diluvi.

El concert es va realitzar l'11 de juny de 2016. 
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FESLLOC. CLOENDA DE LA GIRA 

El segon cap de setmana de juliol es va celebrar la
desena edició  de  FESLLOC, la  cloenda del  circuit
itinerant de música en valencià i que enguany vam
commeorar els seus 10 anys.

Concert FESFOC a Sant 
Joan d'Alacant 
El passat 20 de juny a les Fogueres de Sant 
Joan d'Alacant vam organitzar per primera 
vegada  el FESFOC a Sant Joan d'Alacant 
amb l'actuació de Inèrcia i Kontaminaci´´o 
Akústica. 

Fireta de Sant Jaume
La Cívica  –  Escola  Valenciana de l'Alacantí  i  la
Gira  van  col·laborar  un  any  més  al  concert
organitzat  dins de les activitats  programades de
la  Fireta  de  Sant  Jaume  al  Campello  divendres
22 de juliol.
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Concert homenatge a Mutxamel

Dissabte  20  d'agost  de  2016,  a  les
22.00  h  al  parc  el  Canyar  de  les
Portelles  vam  organitzar  un  concert
en  col·laboració  amb  l'ajuntament  de
Mutxamel.

L'objectiu  d'aquest  concert  és
consolidar  una  oferta  musical  al  mes
d'agost a la comarca de l'alacantí.

Actuació  de  Miquel  Gil  a  Sant  Joan
d'Alacant.

Dissabte  8  d'octubre  dins  dels  actes
commemoratius  de  la  Diada  del  País
Valencià l'ajuntament d'Alacant i La Cívica
–  Escola  Valenciana  de  l'Alacantí  van
organitzar un concert amb Miquel Gil.

Actuació de Pau Alabajos a Xixona

L'ajuntament  de  Xixona  i  La  Cívica  –
Escola  Valenciana  de  l'Alacantí  van
organitzar  un  concert  el  passat  14  de
maig amb Pau Alabajos 
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Cinema  en  Valencià  i  Cinema  a
l’Escola 2016 

CINEMA EN VALENCIÀ A ALACANT 2016

La  Universitat  d'Alacant,  amb  la  col·laboració  del  Museu  d'Art
Contemporani d'Alacant, el suport de La Cívica - Escola Valenciana i de
l'Institut  d'Estudis  Catalans,  organitza  una  nova  programació  del  cicle
Cinema  en  Valencià.  Les  sessions  tindran  lloc  a  la  Seu  Universitària
Ciutat d'Alacant del carrer de Sant Ferran 40, Alacant.

 El cicle presenta 3 pel·lícules infantils i
tres juvenils durant els mesos de març i
abril,  tal  com  es  detalla  a
continuació:Dimecres  9  de  març  2016,
18.00  hores  -  BIG  HERO 6  (2014)  -  apta
per a tots els públics.

 Dimecres 16 de març 2016, 18.00 hores -
THE  IMITATION  GAME  (2014)  -  no
recomanada per a menors de 7 anys.

 Dimecres 23 de març 2016, 18.00 hores -
ELS PINGÜINS DE MADAGASCAR (2014)
- apta per a tots els públics.

 Dimecres  13  d'abril  2016,  18.00  hores  -
EL  NOSTRE ÚLTIM  ESTIU  EN ESCÒCIA
(2014) - apta per a tots els públics.

 Dimecres 20  d'abril  2016,  18.00 hores  –
PADDINGTON (2014) - apta per a tots els
públics.

 Dimecres  27  d'abril  2016,  18.00  hores  -
DIVERGENT (2014)  -  no  recomanada  per

a menors de 12 anys.

El centre La Condomina i  l'IES Miguel Hernández vam participar en les
sessions matinal d'aquesta activitat
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CINEMA A L'ESCOLA 2016

Al  mes de desembre es va realitzar el projec te
Cinema a l’Escola 2016. 

La programació a Alacant va ser la següent:

Dijous 22 de desembre de 2016. 10.30 h

Charlie  Brown  i  Snoopy  i  Hotel
Transsilvània2

Cines Telmo. Porta d'Alacant.

També  el  Joaquim  Sorolla  d'Alacant  vam  participar  en  una  sessió  de
cinema a l'escola el passat 8 de juny de 2016 a Las Cigarreras d'Alacant

Mutxamel 

S’ha projectat el 5 d'octubre de 2016 una sessió de cinema a l'escola.

Cinema i tallers d'animació 

Alacant

Des  del  mes  de  febrer  a  març
de  2016  s'ha  fet  nou  cicle  de
Cinema  en  valencià  i  tallers
d'animació  organitzat  per  la
Universitat d'Alacant i La Cívica
–  Escola  Valenciana  de
l'Alacantí.

S'ha  fet  també  el  cicle  durant  els  mesos  de
novembre  i  desembre  de  2016.  5  dissabtes  de

cinema en valencià i tallers d'animació    

Sant Vicent del Raspeig 

El passat  22 d'abril  de 2016 es va realitzar  una sessió de
cinema en valencià i tallers d'namiació a la casa de cultura
de Sant Vicnet del Raspeig  

Sant Joan d'Alacant

Cinema  en  valencià  i  tallers  d'animació  a  Sant  Joan
d'Alacant.  Durant  4  diumeges  (  gener  –  febrer  2016)  vam
organitzar  uns  sessions  de  cinema  en  valencià  i  tallers
d'animació a la casa de cultura de Sant Joan d'Alacant. 
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LLIGA DEBAT 2016
La  Lliga  Debat  és  una  competició  en  la  qual,  diferents  equips
d'estudiants  des  de  4t  de  secundària  fins  a  2n  de  batxillerat  debaten
sobre  un  tema  polèmic  i  d'actualitat.  Els  equips  no  coneixen  quina
posició han de defensar,  a favor  o en contra,  fins 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  2016  el  tema  triat  va  ser,  “Internet
ens fa més lliures?”.

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 2016 vam participar 15 centres que van ser els següents centres 

Gaia  (2  equips)  (Sant  Vicent  del
Raspeig),  María  Blasco  (Sant  Vicent  del
Raspeig),  Jaume II  (Alacant),  Almadrava
(Benidorm),  Sant  Vicent  (Sant  Vicent  del
Raspeig),  Mediterrània  (Benidorm),
L'Allusser  (Mutxamel),  Agost  (2  equips)
(Agost),  Serra  Mariola  (Muro  d'Alcoi),
Nou  Derramador  (2  equips)  (Ibi),  Xixona
(Xixona), Sant Agustí (Alacant)

La competició  es va realitzar 4, 5 i 6 de febrer de 2016 i es va realitzar a
la Seu Universitària d'Alacant i al Club Diario Información

Millor orador va ser Joan Josep Sirvent Verdú. Alumne de l’IES Xixona.
Alumne de primer de batxillerat.

L’equip  guanyador  va  ser  el  format  pels  estudiants  de  l’ IES  Nou
Derramador d'Ibi amb el primer equip i van participar en la tercera Lliga
Debat  de  secundària  i  batxillerat  organitzada  per  la  Xarxa  Vives
d’Universitats. 
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La final  entre  tots  els  equips  guanyadors  va  ser  el  29  i  30  d'abril  a  la
Universitat Politècnica de València.

El jurat ha estat format per:  Miquel, Bárbara, Majo integrants de l'equip
de la Universitat  d'Alacant en la Lliga Debat d'Universitats.  També vam
formar  part  Marisa  Tomàs,  Glòria
Gómez  (de  l'IES  Figueras  Pacheco
d'Alacant), Sandra Serrano (responsable
de  comunicació  d'Escola  Valenciana)  i
Lliris Picó (Delegació d'Alacant de l'IEC)

El jurat de la final ha estat format per El
jurat  ha  estat  format  per  la  professora
de la Universitat d’Alacant, Mar Iglesias;

la  representant
d’Escola  Valenciana,  Marisol  Pinilla;  la  tècnica
de la Delegació d’Alacant  de l’Institut  d’Estudis
Catalans,  Lliris  Picó;  el  representant  de
l’Ajuntament  d’Alacant,  Natxo  Bellido;  els
membres  de  l’equip  de  la  Lliga  de  debat
Universitària, Jesús i Úrsula. En aquesta edició
han  col·laborat  el  Club  Diario  Información  i  la

Delegació d'Alacant de l'Institut d'Estudis Catalans.  
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TALLERS FORMATIUS 2.0 
PER  A  L’ESCOLA  VALENCIANA
PLURILINGÜE 2016
Després  de  l’experiència  formativa  de  2013,  amb  aquesta  quarta
convocatòria  organitzada  per  La  Cívica  –  Escola  Valenciana,  la  xarxa
cooperativa  2.0  “Un entre  tants”,  la  UEM-UA i  Enxarxa’t,   van  tornar  a
proposar  uns  tallers  formatius  amb qüestions  que  vam considerar  útils
per aplicar a l’aula.

Per  això  vam  oferir  aquests  tres  tallers  formatius  2.0,  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. 

1 de març de 2016. 18.00 – 21.00 h. Aula A2/OD25 - Aulari II  

Ponents: Guillermo Negre Alcover i David Chacón Peris.

Títol. Ús a l'aula de les tauletes digitals

8 de març. 18.00 – 21.00 h. Aula A2/OD25 - Aulari II 

Ponent: Ferran Fernández López.

Títol: "El somni del lideratge compartit i la planificació estratègica".

15 de març: 18.00 – 21.00 h. Aula A2/OD25 - Aulari II 

Ponent: Salvador Borràs.

Títol: "El món d'Àngela: conviure amb una ment prodigiosa".
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JORNADA D’ENSENYAMENT I ÚS
DEL  VALENCIÀ  ALS  CENTRES
EDUCATIUS,  INTERCANVI
D'EXPERIÈNCIES 2016
Declaració d'intencions.

A  les  portes  d’un  nou  canvi  en
la  normativa  sobre
l’ensenyament  plurilingüe  els
mestres i  professors insistim en
la  consolidació  d’aquesta
Jornada com un marc  idoni  per
a  aportar  bones  pràctiques  i
debatre des de l’experiència i la
professionalitat  algunes
qüestions  que  ja  ens  hem
plantejat en edicions anteriors.

Quines  llengües  hauran  d’aprendre  els  nostres  alumnes,  i  quantes,  i
com? Com ha de ser el  professor que ensenya llengua? Què diuen els
qui investiguen? Quines són les millors experiències per a ensenyar llen-
gües?

Aprofitem també per  a  preguntar-nos.  Què  has  fet  enguany?  Com t'ha
anat el  curs? Com va l'ensenyament en valencià a la teua escola? Has
vist el recurs que vaig penjar al meu bloc d'aula? Quan ens trobem? Fem
un projecte junts?

El  professorat  dels  centres  que fan  programes plurilingües en valencià
de la ciutat d'Alacant i les comarques alacantines estem curs a curs con -
solidant un espai de reflexió conjunta amb el suport de la Universitat d'A -
lacant, amb la llibertat i la confiança que ens dóna el bon treball, els ob -
jectius comuns i el context compartit.

Aquest espai és naturalment la Jornada, en la qual us proposem partici -
par i  que us presentem en aquest programa que confeccionem un grup
obert de mestres i professors que creiem en un plurilingüisme de qualitat
des del valencià.
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PROGRAMA

DIJOUS, 2 DE JUNY DE 2016

16:00 h Rebuda dels participants.

16:15 h Benvinguda i obertura de la jornada.

Comunicació general.

17:30 h Descans

18:00 h Comunicacions per etapa i cicle. 3 espais.

Educació Infantil

 Primària.

Educació Secundària i, Batxillerat i Adults.

20:15 h Comiat

Jornades d’Ensenyament i ús del valencià 

als centres educatius 2016

Intercanvi d'experiències d'educació plurilingüe.
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Programa 

16.15 h.

Benvinguda i obertura de la jornada

Saló d’actes de la Facultat d’Educació. Universitat d’Alacant

Obertura i “Els reptes de l’educació plurilingüe”

Carles  Cortés,  Vicerector  de  Cultura,  Esports  i  Política  lingüística.
Universitat d’Alacant

Jaume Fullana Mestre. Director general
de Política Educativa.

Tudi Torró Ferrero.  Directora Territorial
d’Alacant.  Conselleria  d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

“Lectors plurilingües”

Dari  Escandell  Maestre.  Professor  de  la  Facultat  d’Educació.
Departament de Filologia catalana. Universitat d’Alacant

18:00 h

Comunicacions d’etapa, cicle i espec

INFANTIL

Facultat d’Educació UA.

“Symbaloo a la classe d'Infantil”

Ascensión González Martínez. CEIP Clara Campoamor. Elx

“Grups interactius, agrupaments d'èxit"

 Cristina Pertusa Ortega. CEIP Jaume I. Elx.

“Plurilingües des d’Infantil’

   Irene Cutillas Beresaluce . CEIP Emilio Varela. Alacant

“ Adaptar-nos a l’ escola del S. XXI”

Míriam Mejías Martorell i Elena Benítez Zorita. CEIP El Palmeral.
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PRIMÀRIA

Facultat d’Educació UA.

“Compartim llengües a primària mitjançant el  Portfolio  Europeu de
les Llengües”

Esther Climent Miralles. CEIP La Cala. Benidorm.

“Ai Senyor! El pla lector se'ns escapa de les mans”

Víctor Cuerda Mas. CEIP Nou San Blas”. Alacant.

“Aprenc amb TIC: Projectes d'aula, de centre i  col·laboratius.  Fem-
nos visibles”

Paqui Sanchis Boronat. CEIP El Faro. Platja de Sant Joan. Alacant.

“L'aprenentatge cooperatiu a l'aula”

Charly  González  Aguilera  i  Miguel  Ángel  Sarabia  López.  CEIP  El
Palmeral. Alacant

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT.

Facultat d’Educació UA. 

“Traieu els mòbils, comença la classe”

Damià Devesa Devesa. IES L'Arabí. L'Alfàs del Pi.

“Matemàtiques de fotografia”

Luís Bonet Juan. IES Mare Nostrum. Alacant.

“Com  treballar  la  competència  plurilingüe:  tres  exemples  pràctics
d'integració de llengües en 4t d'ESO 

Paül Limorti.  CEIP Valle de Elda. Elda.

“Aplicacions útils per a l'educació”.

Josep Miquel Arques Galiana. IES Clot de l'Illot”. Xixona.
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Lliçó inaugural del curs 2016 – 2017. 

Dijous  22  de  setembre  a  partir  de  les  18.00  h  a  la  Seu  Universitària
d’Alacant  es  va  realitzar  la  lliçó  inaugural  del  curs  2016  –  2017,
«L'escola retorn al futur».

La  conferència  va  estar  impartida  per  Carme  Miquel  ex  Presidenta
d'Escola Valenciana i membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

A l'acte també va participar  Abraham Esteve,  President  de La Cívica –
Escola Valenciana de l'Alacantí.
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Voluntariat pel Valencià 
S’ha impulsat enguany aquest programa a la comarca de l’Alacantí.
Al  mes  de  febrer  es  va  presentar  el  Voluntariat  pel  Valencià  al  saló
Blau de l'Ajuntament  d'Alacant  amb la  participació  de  l'Alcalde  de la

ciutat  Gabriel  Echávarri  i  el
President  de  les  Corts  Valencianes
Enric Morera.  Durant el curs 2015 –
2016,  també  es  va  presentar  la
campanya en roda de premsa a Sant
Joan
d'Alacant
l'1  de
març  de
2016  i  al

mes  d'abril  es  va  presentar  el  llibre  del
Voluntariat pel Valencià 10 de 2 a Xixona. 
Enguany  a  més  hem  continuat  impulsat  les
sessions de conversa que des de La Cívica –
Escola Valenciana de l’Alacantí i la Delegació
d’Alacant  de  l’Institut  d’Estudis  Catalans  vam  començar  a  realitzar  a
l’any 2013. Una activitat de Voluntariat pel Valencià a Alacant adreçada
a  que  persones  interessades  puguen  participar  en  unes  sessions  de
conversa gratuïtes amb l’objectiu d’incorporar-les a parlar en valencià.

Aquesta  iniciativa  de  les  sessions  de  conversa  ha  continuat  enguany
amb la col·laboració de l'ajuntament d'Alacant facilitant espais per poder
continuar creixent a la ciutat d'Alacant.

També  s'ha  començat  a   treballar  a  Sant
Joan  d'Alacant  i  El  Campello  per  poder
implantar  el  Voluntariat  pel  Valencià  i  les
Sessions de conversa.
Les  sessions  de  conversa  han  estat
coordinades per Josep Lluis Molares, Lliris
Picó i Enric Pellín.
Les sessions de conversa s’han realitzat al
local  de  La  Cívica  –  Escola  Valenciana
d’Alacantí,  a  la  biblioteca Enric  Valor  a  la

seu Universitària d’Alacant, al Centre Comunitari de Platges i enguany al
CEIP  EL  Palmeral  i  el  CEIP  Pedro  Duque  d'Alacant,  coordinat  per  les
mestres i les AMPES del centre..
Enguany hem fet la campanya del Voluntariat pel Valencià comptat amb
el  MUPIS  de  l'ajuntament  d'Alacant  que  ha  volgut  col·laborar  aportant
aquest infraestructura per a la publicitat del programa 
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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 emmarcades dins del programa Voluntariat pel Valencià.
Les passejades que hem realitzat han estat els següents:

 Excursió Relleu – La Torre
 20 de febrer de 2016

 Excursió La Torre -Xixona
 21 de febrer de 2016

 Passejada natural per Xixona
 Arbres monumentals
 5 de juny de 2016 

 Apropa't al nostre patrimoni

 Visita a la Fira de Nadal de Xixona

 11 de desembre de 2016
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Premi  a  la  innovació  educativa
Joan Ponsoda 2016

La  Cívica  –  Escola  Valenciana  de  l'Alacantí  va  presentar  al  2015  el
premi comarcal a la innovació educativa Joan Ponsoda.

Enguany l'acte de lliurament del premi va
arrancar  amb  la  benvinguda  de  l'alcalde
de Sant Joan d'Alacant Jaime Albero. 

L'IES  Sant  Vicent  va  ser  el  centre
guardonat  en  aquesta  edició  pel  seu
projecte «Ràdioactivitat»

Ràdioactivitat  no  és,  com  altres
projectes  educatius,  un  simulacre  de
vida. És vida en directe. El fet de saber
que  fas  un  treball  real,  amb  un  mitjà
professional,  com  és  l’emissora
municipal  de  Sant  Vicent  del  Raspeig,
que  estàs  dintre  d’una  graella  de
programació  i  que  seràs  escoltat  per
milers  de persones (l’audiència  mitjana
de  ràdio  Sant  Vicent  és  d’unes  18.000
persones,segons l’últim estudi  publicat:

http://www.audiencia.org/estudios/24174/index.pd      f  ),  la  qual  cosa  fa  que
els  resultats  siguen  ben  satisfactoris  i,  per  tant,  d’una  intensitat
educativa molt elevada.

És un projecte que naix i es fa des de l’Institut d’Ensenyament Secundari
Sant  Vicent,  de  Sant  Vicent  del  Raspeig,  però  que  ha  començat  a
estendre’s  cap a altres centres de la  localitat  i  comarca,  com ara l’IES
Maria Blasco de Sant Vicent o l’IES d’Agost, i que, esperem puga servir
de model  per  desenvolupar  a  altres localitats  que compten també amb
emissores.  Tot  i  que  hui  es  fan  prou  programes  de  ràdio  a  través
d’internet, amb emissores ad hoc creades als centres, la singularitat de
Ràdioactivitat  rau,  precisament,  en  ser  un  programa  d’una  ràdio
convencional amb una gran audiènciaj a assentada.
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Nit Estellés a Sant Vicent del Raspeig 2016

Des  de  La
Cívica  –
Escola
Valenciana de
l'Alacantí  amb
la
col·laboració
de  la  regidoria  de  cultura  de  l'ajuntament  de
Sant  Vicent  del  Raspeig  vam  organitzar  el
passat  divendres  23  de  setembre  a  partir  de
les  21.30 h  a la  plaça de l'ajuntament de Sant
Vicent del  Raspeig a  la Nit  Estellés 2016.  Una
nit que va servir per recordar la figura de Vicent
Andrés Estellés.

Cal  recordar  que  aquesta
festa es realitza en el mes de
setembre  per  a  commemorar
el  naixement  d’un  dels
referents  literaris  més
importants  del  segle  XX  al
nostre territori.

L'acte va consistir en un sopar
de  cabasset,  un  recital  de
poesies  d'Estellés  interpretat  pel  públic  assistent  a  l'acte  i  actuacions
musical de Cesk Freixas i Laura Díaz.
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LECTURA PÚBLICA DEL TIRANT LO BLANC 2016

Des  de  la  regidoria  de  Presidència  de  l'Ajuntament
d'Alacant, la Universitat d'Alacant i La Cívica – Escola

Valenciana  de  l'Alacantí,
vam  organitzar  dins  dels
actes  de  commemoració
del  9  d'octubre  a  la
primera  lectura  pública
del  Tirant  lo  Blanc,  de  Joanot  Martorell,
que va tondre
lloc  els  dies
5,  6  i  7  del
mes

d'octubre.

La  lectura
va  estar
especialment  adreçada  als/les  alumnes
de  secundària,  batxillerat  i  cicles
formatius de la nostra ciutat i es va fer al
Saló  Blau  de  l'Ajuntament  d'Alacant
durant  els  matins  dels  dies  5,  6  i  7
d'octubre, de 10.00 h a 13.00 h. 
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PLAÇA DEL LLIBRE 2016
Des de la Regidoria de Presidència de l'Ajuntament d'Alacant,  la Universitat
d'Alacant i La Cívica – Escola Valenciana de l'Alacantí, vam organitzar la Plaça
del Llibre d'Alacant 2016, que va tindre lloc els dies 18 i 19 de novembre a la
plaça de l'Ajuntament. La Plaça del Llibre va tenir com a objectiu promocionar
el llibre en valencià i fomentar el gust per la lectura, especialment entre els més
joves.

Divendres 18 novembre

Horari: de 10.00 h a 22.00 h

Matí.  Activitats  adreçades  a  centres
educatius 

Per a infantil i primària

A partir de les 10.00 h i durant tot el matí,
jocs i activitats d'animació lectora (punts de llibre, racó dels contes, etc.)

11.30  h Presentació  de  la  nova  edició
temàtica de les Rondalles de l'Alacantí i del
Baix Vinalopó, de Joaquim G. Caturla: 
L'estreleta  d'or  i  altres  rondalles
fantàstiques.  Joaquim  G.  Caturla.  Ed.
Tàndem-Bromera.
Les bacores del rei i altres rondalles de
costums. Joaquim G. Caturla. Ed. Tàndem-
Bromera.

Aquestes activitats es faran a la plaça de l'Ajuntament d'Alacant.

Per qüestions d'organització, es prega confirmació del nombre d'alumnes
que hi assistiran per part de cada centre educatiu. 

Per a secundària i batxillerat

11.30 h Trobada amb l'escriptor Silvestre Vilaplana, que ens parlarà del
plaer de la lectura i del procés de creació de les seues obres. 

L'assistència a aquesta activitat  està limitada a la capacitat  de la sala.
Necessita reserva.  

                                                                       la  Cívica forma part  d’  

mailto:lacivica@lacivica.cat
http://www.facebook.com/lacivica


          ASSOCIAC IÓ  C ÍV IC A  PER  L A  NORM AL ITZ AC IÓ  DEL  VALENCIÀ

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

           965 92 31 45 607 93 05 65

         CIF G 03327509 

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

                        www.facebook.com/lacivica     twitter:  @acnvlacivica  

11.30 h Teatre. Joanot. Esclafit Teatre. 

Sinopsi:

Hivern  de  l’any  1464.  El  cavaller  valencià
Joanot Martorell ja té ventilat el seu llibre. Ha
estat  treballant-hi  durant  quatre  anys,  sense
parar d’escriure. Hi ha estampat tots els seus
anhels i dimonis. Fa fred, plou i té fam. És vell
i  pobre.  Tot  i  que  n’està  ben  orgullós,  demà
anirà a ca Mossén de Galba i empenyorarà el
manuscrit per 100 reals si abans, aquesta nit,
res  li  ho  impedeix.  Un  cavaller  viu  lluitant  i
mor  en  la  batalla,  encara  que  les  últimes
lluites, les pitjors, sempre són amb un mateix.

L'assistència està limitada a la capacitat de la
sala. Necessita reserva.

Aquestes  dues  activitats  es  faran  simultàniament  a  la  sala  d'actes  del
Museu d'Art Contemporani d'Alacant (MACA) i a la de l'Agència Local de
Desenvolupament, espais municipals pròxims a la plaça de l'Ajuntament.

Vesprada. Activitats  per  a  tots  els  públics  a  la  plaça  de
l'Ajuntament.

17.00  h Presentació  del  llibre  10  de  2  de
Voluntariat pel Valencià.

10 de 2 és un recull de deu històries d'escriptores i
escriptors  d'arreu  de  les  comarques  valencianes,
editat  en ocasió dels deu anys del Voluntariat  pel
Valencià. 

18.00  h Actuació  de  Dani  Miquel,  música
popular  i  cançons  en  valencià.  Adreçada  al
públic infantil.

19.30  h L'escriptora  Isabel-Clara  Simó
presentarà  «El  retorn  dels  llops  marins»,
l'última novel·la de Carles Cortés. 

21.00  h Representació  de  l'obra  «La  Marea»,
del grup de teatre de la Universitat d'Alacant.

Sinopsi. De guerres i de pobreses, de Síria i de
Senegal:  dues  històries,  dues  famílies  que  en
representen  milers.  Migracions  que  no  deixen

de  ser  un  problema:  el  problema  dels  immigrants,  el  dels  refugiats,  el
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dels acollits i el dels que acullen, el de les xifres d'ofegats en pasteres,
el de la incertesa, el de l'esperança i el dels silencis atronadors i humits.
«La Marea» es  vesteix  de  l'origen i  la  destinació  del  viatge  més difícil
que  mai  ens  hem  atrevit  a  sentir:  Europa  com  a  objectiu,  amb  textos
d'Angélica  Liddell.
Síria  i  Senegal,  el  principi  d'un  tot  de  tinta,  llàgrimes  i  suor
col·lectius.  Un  toc  d'atenció,  un  missatge  en  una  botella  que  esperem
que arribe a la platja adequada, abans que siga massa tard. 

Dissabte 19 de novembre

Horari: de 10.00 h  a 14.00 h

10.00 h Obertura

D'11.30  h  a  14.00  h, presentacions  i  signatures  de  llibres  de  les
escriptores i escriptors següents:

Isabel – Clara Simó, Carles Cortés,
Joan Benesiu, Enric Balaguer, Lliris
Picó,  Ximo  Caturla,  Joan  Borja  i
Ximo Espinós

12.00  h "La  carabassa  Tomassa.
Contacontes i taller de manualitats", a
càrrec de l'escriptora Mercè Climent i
de l'autora del conte, Xaro Navarro.

Editorial: Lletra Impresa Edicions

Els dos dies de duració de la Plaça del Llibre,  podreu visitar l'exposició:

«NOSALTRES, LES ESCRIPTORES. VALENCIANES EN EL TEMPS»

FULL, Fundació pel  Llibre i  la  Lectura,  ha organitzat  aquesta exposició
dins de les accions del  Pla Valencià de Foment del  Llibre i  la Lectura,
amb  la  voluntat  de  dinamitzar  la  presència  de  les  dones  en  la  vida
cultural  i  educativa.  Recull  els  noms  de  les  450  valencianes  que  han
escrit des de sor Isabel de Villena fins ara mateix.

Organitza.  Ajuntament  d'Alacant,  Universitat  d'Alacant,  Escola
Valenciana

Col·labora.  FULL,  Fundació  pel  Llibre  i  la  Lectura,  Associació  de
Llibreters  Independents  de  les  Comarques  Alacantines,  Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana, Institut  d'Estudis Catalans, Acadèmia
Valenciana de la Llengua, IAC Juan Gil – Albert 
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Commemoració del Dia dels drets lingüístics 2016

La Cívica – Escola Valenciana de l'Alacantí amb
motiu  del  dia  dels  drets  lingüístics  que  es
commemora el  dia 4 de desembre va organitzar
una conferència a la Seu Universitària d'Alacant
amb  el  títol  «La  LUEV  30  anys  després:
derogació o vigència?».

La  conferència  va  ser  impartida  per  Ruben
Trenzano,  Director  general  de  política  lingüística  i
gestió  del  multilingüisme  de  la  Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i presentat
per Ferran Isabel, Director del Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant 
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Cursos de Valencià 2016.

La Cívica – Escola Valenciana ha organitzat al llarg de l’any 2016 cursos
de  valencià  adreçats  a  la  preparació  dels  exàmens  de  la  JQCV  i  de
suport a les famílies de centres amb programes d’educació en valencià.

S’han  programat  a  la  comarca  de  l’Alacantí  13  cursos  dels  diferents
nivells. Programats a Alacant, al local de La Cívica – Escola Valenciana
de l’Alacantí.

Els cursos organitzats han estat els següents:

Curs del Nivell Elemental (B 1)

- Febrer – Juny 2016 

Alacant. 1 curs 

Cursos del Nivell Mitjà (C 1)

- Febrer – Juny  2016

Alacant. 2 cursos

Sant Vicent del Raspeig. 1 curs 

- Setembre – Novembre de 2016

Alacant. 2 cursos 

Cursos del Nivell Superior (C 2)

- Febrer – Juny  2016

Alacant. 2 cursos

Sant Joan d'Alacant. 1 curs

- Setembre – Novembre de 2016

Alacant. 2 cursos 

Cursos preparatoris  per  a  l’examen del  mitjà  de  l’àrea  d’expressió
oral i escrita  (C 1 i C 2)

- Setembre – Novembre de 2016

Alacant. 2 cursos  
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Guardonats amb el Premi Vicent Ventura 2016

La Cívica ha sigut guardonada amb el XVIIé
premi Vicent Ventura, un reconeixement que
ens han atorgat al nostre compromís amb la
cultura  i  amb  la  llengua.  El  lliurament  del
guardó va tindré lloc el  passat 27 d'abril  de
2016 a l’Aula Magna del Centre Cultural  La
Nau de València.

Aquest  guardó  s'atorga  anualment  a
persones  o  col·lectius  que  s'hagen  distingit

per la seua trajectòria cívica i implicació amb la llengua i la cultura.

El guardó va ser instaurat per la Universitat de València l'any 1998, any de la
mort del periodista valencià Vicent Ventura.

El  jurat,  format  per  la
Universitat  de  València,  la
Universitat  Jaume  I,
persones  que  van  mantindre
una  estreta  relació  amb
Vicent  Ventura,  CCOO,
STEPV,  UGT,  Unió  de
Llauradors i Ramaders i Unió
de T

També  ha  distingit  amb  aquest  premi  al  nostre  company  Josep  Forcadell
Saport i volem aprofitar aquesta memòria per tornar a felicitar-lo.
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PRESENTACIONS, TALLERS, ACTUACIONS I MÉS 
Un euro llavor de solidaritat curs 2015 - 2016 
La vuitena edició  de la campanya  de sensibilització ‘Un euro,  llavor  de

solidaritat’  d’Escola  Valenciana es  va  centrar  en

les  persones

que  han

hagut  de

desplaçar-se

de  Síria  pel  conflicte  bèl·lic  que

pateixen.

Enguany,  vam  comptar  amb  la

col·laboració  d’una  de les  principals

agències humanitàries al  món,  l’Alt  Comissionat  de les Nacions Unides

per  als  Refugiats  –ACNUR–,  de manera que el  fons recaptat  gràcies a

les  escoles  valencianes  es  va  destinar  a  les  sirianes  i  els  sirians

refugiats  que  busquen  asil  i  una  vida  millor  lluny  de  les  bombes,  en

qualsevol país que els puga acollir. 

A l'Alacantí  vam fer  a més d'arreplegada de l'euro dos activitat  que és

vam realitzar al  CEIP Enric Valor

d'Alacant

-  Una  conferència  sobre  el

refugiats  a  càrrec  del  Conseller

de Cooperació Manuel  Alcaraz el

passat 1 de febrer de 2016.

-  Instal·lació  de  l'exposició

«Retorn, el camí de tornada a casa» que va estar al centre des de l'1 de

juny fins al 10 de juny de 2016.
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Conferència  Silvestre  Vilaplana  a  l'IES Sant
Vicent
Silvestre  Vilaplana  va  participar  en  una
conferència a l'IES Sant  Vicent  del  Raspeig  el
passat 2 de febrer de 2016

Commemoració del 8 de marc. Dia internacional de les dones
Dijous 3 de març de 2016, vam organitzar al
CREM  (Centre  de  Recursos  educatius
Municipals)  un acte commemoratiu  del  dia
de les dones.

L'educació com a eina d'igualtat” va ser el
títol de la conferència que va impartir Dèlia
Amorós,  subdirectora  general  del  gabinet

tècnic de la Conselleria d'educació i va estar presentat per María José Espuch,
regidora d'educació i igualtat de l’ajuntament d'Alacant.

Adhesió al manifest per un finançament just

La  Cívica  –  Escola  Valenciana  de
l'Alacantí  va  signar  el  manifest
impulsat per la Generalitat Valenciana
per demanar un finançament just. 

Aquesta  signatura  s'emmarca  dins
dels actes que la GVA va organitzar
dins dels actes de commemoració del
9 d'octubre de 2016.

                                                                       la  Cívica forma part  d’  

mailto:lacivica@lacivica.cat
http://www.facebook.com/lacivica


          ASSOCIAC IÓ  C ÍV IC A  PER  L A  NORM AL ITZ AC IÓ  DEL  VALENCIÀ

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

           965 92 31 45 607 93 05 65

         CIF G 03327509 

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

                        www.facebook.com/lacivica     twitter:  @acnvlacivica  

ALTRES ACTIVITATS 

Calendari anual de La Cívica 2016. 

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
la  imatge  va  ser  d'Alacant,  municipi  acollidor  de  la
Trobada d'escoles en valencià 2016.

Com sempre el company Sergi Segura es va encarregar de dissenyar el
calendari. 

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
mitjançat de La Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí. 

Actuacions que hem promocionat: 

Cul Kombat. 19/02/2016

Vània. 25/02/2016

Martis i mullers. 08/04/2016

Penev. 20/10/2016

Escuela Noctura (bilingüe). 17/11/2016

Raimon a casa. 05/12/2016
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Hem donat suport a l'olimpíada de Filologia Catalana
2016 enviant informació als centres educatius. 

Hem  donat  suport  al  Certamen  d'Experiències
Científiques 2016

Vam  participar  en  la  lectura  pública de
l'estatut  d'autonomia  que  va  realitzar
l'ajuntament de Sant Joan d'Alacant amb
motiu  dels  actes  commemoratius  del  9
d'octubre de 2016

Setmanalment  hem elaborat  una  butlletí  de  notícies  i  activitats  de  La
Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí.
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-  Hem  continuat  participant  activament
en  la  Plataforma  en  Defesa  de
l’Ensenyament  Públic.  Organitzant
rodes  de  premsa,  concentracions,
jornades de formació, etc 

Vam participar en les  jornades d’Estiu
d’Escola Valenciana.

Vam  formar  part  del  jurat  de  la  Lliga  Debat
d'Universitat  2016.  Enguany  la  competició  es
va desenvolupar a la Universitat  Politècnica de
València entre el 25 i  el 30 d'abril de 2016.

Vam  assistir  a  l'acte  de  cloenda  del
curs  acadèmic  de  la  Xarxa  Vives
d'Universitat 2016

Durant  l'acte  es  va  atorgar  la  Medalla
d’Honor 2016 a Josefina Castellví,  Raimon
i Isabel-Clara Simó
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Vam mantenir una reunió amb la  FAPA
Enric  Valor per  parlar  de  la  proposta
del nou decret de plurilingüisme. 

Formem  part  de  la  Comissió  de  Patrimoni  i  Cultura  Popular  de
l'Ajuntament  d'Alacant  i  a  través  d'aquesta  comissió  del  Consell  de
Cultura Municipal de l'ajuntament d'Alacant

Escola  Valenciana  va  organitzar  el
dissabte 5 de novembre a Ontinyent  (la
Vall  d'Albaida)  la  14a  Nit  d'Escola
Valenciana. 
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