Nàquera 2013
Els millors àlbums il·lustrats per a totes les edats

D

es d’estes línies vull expressar l’orgull que suposa
per a Nàquera acollir, per primera vegada en quasi
una trentena d’edicions, la Trobada d’Escoles en Valencià de Camp de Túria. En esta ocasió dedicada a
la figura d’un dels més grans poetes de la nostra terra, Vicent Andrés Estellés, en el vinté aniversari de la seua mort, i
que ens permet contribuir a la difusió del seu llegat històric,
patrimoni cultural de tots els valencians.

Ara, diverteix-te amb «El bagul dels
monstres» també amb l’aplicació
interactiva per a iPad (la trobaràs a la
botiga Apple)

La localitat obri les seues portes estos dies a mares, pares,
docents, alumnes, veïns de la comarca i, al cap i a la fi, a
tots aquells que defenen un sistema educatiu de qualitat i en
valencià. Són dies festius per a posar en valor nostre major
tresor comú, que és la nostra llengua, la llengua que aprenen
els nostres fills en l’escola i que utilitza majoritàriament la societat naquerana.
Sens dubte, es tracta per a nosaltres d’un acte que servirà
per a la dinamització social i l’enriquiment cultural, afavorint
la construcció d’una consciència de poble, perquè com va
deixar escrit el poeta: «Allò que val és la consciència de no
ser res si no s’és poble».

Per a primers lectors
Aprendre a llegir és més fàcil amb les nostres col·leccions

Per tot, vos convide a gaudir amb tots nosaltres.
Una salutació ben afectuosa.
Damián Ibáñez i Navarro,
Alcalde de Nàquera.
amb aquesta trobada. Volem que Nàquera abrace el Camp
de Túria i que el Camp de Túria es retrobe en aquesta vall de
la Calderona.
Jo voldria fer-vos partícips, a tots i a totes, de la satisfacció
que em produeix poder fer realitat per al nostre poble una
vella aspiració de normalitat i de plenitud, com és que Nàquera s’afegira als pobles del Camp de Túria que han acollit
la festa per l’educació en valencià.

Lectures que creixen al ritme dels nostres xiquets i xiquetes
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Acollim les trobades a Nàquera en un moment en el qual
l’educació i la nostra llengua estan sent molt maltractades
i quan, sota l’excusa de la crisi econòmica, les retallades
amenacen de qüestionar l’escola pública, de qualitat i en
valencià. Nosaltres defensem i defensarem sempre aquests
tres senyals d’identitat per a la nostra educació, amb la finalitat de garantir el millor futur possible als nostres xiquets
i xiquetes.

H

avia de ser Vicent Andrés Estellés, qui, vint anys després de la seua mort, ens portara a Nàquera les Trobades d’Escoles en Valencià. Havia de ser el poeta
que tan present tenia el nostre poble, que apareix ací
i allà dins dels seus versos. És per això que sota l’alt patronatge del més gran poeta valencià des d’Ausiàs March,
us done la benvinguda a Nàquera. Volem que el poble de
l’aigua fresca i dels cànters esvelts d’Estellés siga el vostre

Finalment, vull remarcar també, i molt especialment, l’esforç
realitzat per l’AMPA del col·legi públic «Emili Lluch» i per la
direcció i el professorat perquè aquesta trobada fóra possible. Sense la seua valuosa col·laboració la trobada no hauria
estat possible. Moltes gràcies!Cordialment sigueu tots i totes
benvinguts i benvingudes.
Al vostre servei,
Víctor Navarro i Ibànyez
Regidor d’Educació i Cultura.

PROGRAMA D’ACTES
Dissabte 20 d’abril

Diumenge 28 d’abril

Lliurament de guardons del
15é PREMI SAMBORI DE LITERATURA EN VALENCIÀ

TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ

Lloc: Saló d’actes de l’Ajuntament de Nàquera.
A les 18 hores: lliurament dels guardons d’Infantil
i 1r i 2n cicle de Primària.
A les 19:15 hores: lliurament dels guardons del 3r cicle
de Primària, ESO, Batlxillerat i persones adultes.
S’hi exposaran els treballs presentats al Concurs
de cartells i també els treballs col·lectius d’Infantil
del Premi Sambori.

Dimecres 24 i dijous 25 d’abril
TROBADA MUSICAL D’ESCOLES DEL CAMP DE TÚRIA
Lloc: Saló d’actes de l’Ajuntament de Nàquera.
De 10:00 a 10:30 hores: arribada i esmorzar.
A partir de les 10:45 hores: actuacions dels
col·legis participants.
Dimecres 24
CEIP la Pea (Vilamarxant), CEIP Sant Josep (Serra),
CEIP el Campés (la Pobla de Vallbona), CEIP la Pau
(Casinos) i CEIP Emili Lluch (Nàquera).
Dijous 25
CEIP Sant Miquel (Llíria), CEIP Verge del Carme (l’Eliana),
CEIP l’Olivera (l’Eliana), Centre Integrat de Música Unió
Musical (Llíria) i CEIP Emili Lluch (Nàquera).

10:00 h.: Arribada i concentració de les escoles al punt
de partida, Glorieta Saint-Germain Laprade.
10:30 h.: Cercavila pels carrers de la localitat amb
l’acompanyament S.M. «Santa Cecília» de Nàquera
i de la Colla de dolçainers i tabaleters del Camp
de Túria.
11:00 h.: Recepció i benvinguda als centres educatius participants.
Lloc:
Plaça Jaume I
11:30 h.: Tallers.
13.30 h.: Parlaments i fi de festa.

Dissabte 4 de maig
CONCERT DE LA GIRA d’ESCOLA VALENCIANA
(FestivaI Itinerant de Música en Valencià)
A les 22:30 hores, al teatre de la Unió Musical de Llíria:
Pau Alabajos i l’Orquestra de la Unió Musical de LLíria.
Organitzen: Coordinadora pel Valencià del Camp de Túria,
Associació Cultural 9 d’Octubre de Vilamarxant, Ateneu Cívic i Cultural de Bétera, Ateneu Musical i Cultural de Benaguasil, Casal Jaume I del Camp de Túria i l’Institut d’Estudis
Comarcals del Camp de Túria.
Patrocina: Pollos Planes
Col·laboren: Consolat de Mar i Fil-per-randa.

Centre educatiu / Localitat / Nom del taller
AMPA Emili Lluch

Nàquera

Gimcana

IES E Quint

Riba-roja

Rosegallibres. Punt de lectura

CEIP Emili Lluch

Nàquera

Maraques

CEIP Sant Josep

Serra

Plantes aromàtiques de la S. Calderona

AMPA Lloma del Mas Bétera

Programari lliure en valencià

AMPA CEIP La Pea

Vilamarxant

Fabricació de xapes

CEIP Lloma del Mas

Bétera

Festijocs

IES Vilamarxant

Vilamarxant

Rastes de fil per als cabells

IES Les Alfàbegues

Bétera

La rosa de paper. Homenatge a Estellés

IES Vilamarxant

Vilamarxant

Punt de llibre en grec

CEIP La Pau

Casinos

Dansa amb nosaltres

CEIP Lluís Vives

Pobla Vallbona L’aranya de la llengua

La Veu del teu Poble

L

es Trobades d’Escoles en Valencià 2013 estan dedicades al gran poeta valencià Vicent Andrés Estellés. Els
seus missatges reivindicatius, convertits en versos,
són l’eix vertebrador de les festes per la llengua que
s’estenen de cap a cap de les nostres comarques durant la
primavera.
Les Trobades són una veu lúdica i reivindicativa del nostre poble. Del poble que visualitza l’autoestima lingüística i que reclama als responsables institucionals que facen del valencià
la llengua pròpia i oficial d’ús habitual per a tots i per a tot.
Per aquest motiu el lema de les Trobades 2013 és La veu del
teu poble, del poble que acull la Trobada a la teua comarca,
dels pobles que participen en la teua Trobada.
La veu del teu poble és la veu dels milers de xiquets, xiquetes, pares, mares, docents i ciutadans, que s’esforcen a contracorrent per dur endavant un ensenyament de qualitat; que
treballen per posar fil a l’agulla a les greus retallades en educació; que volen canviar l’actual sistema polític i econòmic,
amb unes regles de joc que van en contra dels pilars propis
d’una societat que ha d’aspirar a ser més honesta, més lliure
i més implicada en les decisions col·lectives de futur.

CEIP Verge del Carme l’Eliana

Quina sorpresa!

Universitat Politècnica de València

CEIP Verge del Carme l’Eliana

Elaboració de punts de lectura

Rondalla i Danses «La Calderona»

Balls tradicionals valencians.

CEIP i AMPA El Garbí

l’Eliana

Menjapàgines

Associació Francesc Peris i Valls

Ventalls

AMPA L’Olivera

l’Eliana

Broquetes d’aperitiu

Institut d’Estudis Comarcals (IDECO)

IES l’Eliana

l’Eliana

Rellotge de sol

Muixeranga Camp de Túria

AMPA Sant Miquel

Llíria

Panda i Víbora

Associació Cultural L’Aljama (Bétera) Repicadors

IES Camp de Túria

Llíria

Collars multicolor

Arran Camp de Túria

IES Camp de Túria

Llíria

Venda de creps

Docendo-Grupo Valesport

Tallers

IES Laurona

Llíria

Elaboració de punts de lectura

Docendo-Grupo Valesport

Jocs Tradicionals

CRA Alt Carraixet

Olocau

Moneders reciclats

Casal Jaume I Camp de Túria

CEIP Mas d’Escoto

Riba-roja

Barrots de cartró

Editorials, associacions

CEIP Cervantes

Riba-roja

Portamonedes

CEIP Eres Altes

Riba-Roja

Anells i fermalls

CEIP Camp de Túria

Riba-roja

Recorda’t

Fundació Francesc Ferrer Pastor, Editorial Denes, Editorial Eixam, Edicions
96, Edicions Bromera , Edicions del Bullent, Tàndem Edicions, L’Eixam
edicions, Gremi d’Editors del País Valencià, Associació d’Editors del País
Valencià, Fundació Sambori, FAPA València

Hem començat el curs amb un decret de plurilingüisme amb
el qual estem en desacord, perquè no assegura l’objectiu últim del document: afavorir l’ensenyament de qualitat plurilingüe al nostre sistema educatiu. Sense marginar cap llengua.
Sense marginar el nostre màxim tret d’identitat, el valencià.
L’avantprojecte de llei educativa, la LOMQE, tampoc afavoreix
l’objectiu de vetllar per un sistema que garantisca l’educació a
què aspirem. La democràcia participativa als centres, les metodologies de treball que haurien de ser pròpies d’una escola
valenciana del segle XXI, es veuen greument amenaçades.

Estem en crisi, una crisi social, política i econòmica, educativa i institucional, que no hem provocat nosaltres. Una crisi de
valors. Cal que la crisi done peu al canvi, que siga una oportunitat per a desenvolupar idees que convertisquen aquest
desficaci en una poderosa eina de canvi i de millora. De totes
i de tots depén i cal que entre nosaltres organitzem una xarxa
eficaç per emprendre accions concretes al respecte.

L’educació necessita de la inversió dels governs, i de governs
que creguen que cal garantir una formació òptima per a tot
l’alumnat. Perquè l’educació pública és la clau d’una societat madura i competent. Perquè l’educació de qualitat és un
dret bàsic universal. Perquè l’educació al nostre País exigix
un especial suport institucional que faça de la nostra llengua
una eina imprescindible per a aprofundir en la competència
del nostre alumnat en una societat plurilingüe. Per tot això, us
animem a participar en la vostra festa d’estima per la llengua
resumida en aquests versos de Vicent Andrés Estellés:

Ens enfrontem a un repte molt gran, defensar el model públic d’ensenyament en valencià i de qualitat, amenaçat d’una
forma contundent. És fonamental el compromís de tots i de
totes, dels docents i de les famílies. És important també que

Baixa al carrer i participa.
Participa en el ball, la festa,
dóna les mans al teu germà.
No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu!

Accés a la població

patrocina

P1 Vehicles familiars
P2 Vehicles familiars

P2

Altres tallers

l’Administració educativa en prenga nota i que fem l’esforç
d’arribar a una entesa per preservar drets educatius bàsics
que ara perillen per l’augment de ràtios, per la pèrdua de llocs
docents i la greu situació dels professorat interí, per les retallades en beques i serveis, per la manca d’inversió en infraestructures, per l’augment de l’IVA en el material escolar,
per l’establiment d’un plurilingüisme de fum o per l’atac al valencià de l’Administració educativa.

P1

P3 Responsables de
tallers, editorials,
col·laboradors

organitza:

P BUS
Lloc de concentració
i punt d’eixida de la
cercavila

Taller de Muixeranga

P3

Recorregut de la
cercavila
Assistència sanitària
Plaça Jaume I (zona
tallers i escenari)
Banys públics

col·labora

