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FES-TE AMIC/GA D’ESCOLA VALENCIANA

PROGRAMA
centre acollidor:
- IES Jaume II d’Alcant.
Lloc: Centre Cultural Las Cigarreras Alacant.
10:00h
- Benvinguda a la XV Trobada de Secundària i
Batxillerat en valencià en la Comarca de l’Alacantí.
10:15 A 12:OOh Activitats i tallers
- Visita a l’exposició “La Mar a fons”. Descobriu els
ecosistemes marins, navegant per un dels grans
corrents marins del planeta.10:15
Taller: Exploració dels oceans. (Immersió en un submarí: en la

DIVENDRES 7 D’ABRIL 2017

de

i

A. Política educativa: aconseguir que tothom
puga escolaritzar els seus fills en valencià;
coordinar les Trobades d’escoles i instituts en
valencià de l’Alacantí; potenciar iniciatives
educatives en valencià.

Secundaria

B. Política institucional: garantir que totes les
administracions del nostre entorn utilitzen el
valencià en la documentació administrativa i en
qualsevol altra forma que utilitzen per a dirigir-se
al ciutadà.

Batxillerat
en Valenciaà

foscor hi ha vida)

C. Política cultural i d’ús social de la llengua:
posar a l’abast de la ciutadania activitats
culturals i d’oci en valencià, i fer de l’ús d’aquesta
llengua un fet normalitzat a la nostra comarca.

Taller: Que amaga el gel marí antàrtic?. (El paradigma de la
biodiversitat antàrtica: Perquè hi ha una selva sota un desert de gel?)
Taller: Els boscos del Mar.

(De Terra o de Mar. Boscos de plantes

vs boscos animals).

Organitza Ajuntament d’Alacant Delegació d’Alacant
de l’Institut d’Estudis Catalans.
Tallers dels centres i actuacións:
- Karaoke

ACTIVITATS MEÉS RELLEVANTS
-

Trobades d’escoles en valencià.
Circuit de música en valencià “La Gira”.
Cursos de valencià.
Club Lector.
Cinema a l’Escola.
Convenis de col·laboració amb el Teatre.
Principal i el Teatre Arniches amb
descomptes en les entrades.
- Unitat per a l’Educació Multilingüe amb la
Universitat.
- Activitats extraescolars als centre docents.
- Activitats socioculturals als ajuntaments.

- Pilota Valenciana.

(Federació de Pilota Valenciana. www.fedpival.es)
(Club de Pilota del Campello. pivacampellogmail.com)

10:15 - 11:15h Taller de prevenció de la violència de gènere
en joves i adolescents.
11:15 - 12:15h Taller de prevenció de la violència de gènere
a les xarxes socials.

10:30h
- Homenatge a Joan Fuster a càrrec dels
estudiantas de l’IES Jaume II d’Alacant.
11:00h
- Teatre en valencià a carreg del grup de teatre de
l’IES Jaume II d’Alcant “La Tiza” (Representació de l’obra

Organitzen:
IES amb ensenyament en valencià de
la Comarca de l’Alacantí

“MIKADO”. Comedia japonesa d’embolic).

12:00h
- Concert de la Gira 2017. Desustancia Rock.

Col·laboren:

La Cívica - Escola Valenciana de l’Alicantí
C/ Perú 16, bloc 2, local esquerra
03008 Alacant

(https://www.facebook.com/desustancia/

Lliurament del premi Sambori
El lliurament i l’entrega de guardons del concurs es
reatlitzarà el 4 de Maig de 2017 a les 18:00h al Saló
d’Actes de la Casa de Cultura de Sant Vicent del
Raspeig (C/Cervantes 12, Sant Vicent)

LINIES BAÀSIQUES D’ACTUACIÓO DE
LA CIVICA - ESCOLA VALENCIANA

Aj. Agost

Aj. Alacant

Aj. El Campello

Aj. Mutxamel

Aj. San Joan
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Aj. Sant Vicent
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Aj. Xixona
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