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1. PRESENTACIó DE L’ENTITAT

ORGANITZADORA CAPPEPV 
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Nom:	Coordinadora	d‟Alumnat,	Pares,	Mares	i	Professorat	per	
l’Ensenyament	Públic	en	Valencià	(CAPPEPV).
Correu electrònic: cappepv@fev.org 

Web: 
www.valenciaperlallengua.org

Facebook: 
www.facebook.com/València-per-la-Llengua-983861238372591

Instagram:
@valenciaperlallengua

Twitter: 
ValènciaPerLaLlengua

Junta Directiva.
- Presidenta:   Laura Font i Pèrez
- Vicepresident:  Josep Bellver Nieto
-Secretàri:   Remedios Martin Landete
-Tresorer:   Laura Font i Pèrez
-Vocals: 	 	 Ana	Sendra	Prats
   Rosa de les neus Olivé i Vila
   Eulalia Villanueva Navarro

La	 CAPPEPV,	 Coordinadora	
d’Alumnat,	Pares,	Mares	i	Profes-
sorat per l’Ensenyament Públic en 
Valencià, és una de les 26 asso-
ciacions que formen part d’Escola 
Valenciana	-	Federació	d’Associa-
cions per la Llengua. 

És una associació cívica sense 
ànim de lucre que té com a ob-
jectiu la promoció de l’ensenya-
ment en valencià, la seua qualitat 
i l’extensió del seu ús social; així 
com el manteniment, el foment i la 
divulgació de la cultura al territori 
valencià. 

La	CAPPEPV	té	els	seus	orígens	
a l’any 1987 i, des d’aleshores ha 
estat treballant per aconseguir 
una escola pública, en valencià i 
de qualitat. En un principi forma-
ven	part	 de	 la	CAPPEPV	 les	 co-

1.1. DADES GENERALS

1.2. TRAJECTÒRIA
marques de l’Horta Nord, l’Horta 
Sud, el Camp de Túria i el Camp 
de Morvedre però, poc a poc i a 
causa de l’augment de participa-
ció aquestes associacions van 
formar les seues coordinadores 
i,	des	de	ja	fa	molts	anys,	la	CA-
PPEPV ha esdevingut l’associa-
ció en defensa de l’ensenyament 
en valencià de València i també 
un referent en la promoció de 
llengua i la cultura valenciana al 
Cap i Casal. 

Les Trobades són l’activitat més 
emblemàtica	 de	 l’entitat.	Aques-
tes jornades lúdiques i culturals 
en defensa de l’ensenyament en 
valencià s’ha portat als diferents 
barris de la ciutat perquè totes 
les persones puguen gaudir-la 
de més a prop i, de pas, afavorir 
els moviments veïnals tan neces-

saris a València al llarg d’aquests 
anys.	Açò	ha	permès	que	totes	les	
activitats artístiques i culturals as-
sociades a les festes per la llen-
gua pogueren arribar als diferents 
barris de la ciutat. 

D’aquesta manera, s’han celebrat 
al passeig Marítim, al barri de Sant 
Marcel·lí,	 al	 barri	 d’Aiora-Camins	
al Grau, a Benimàmet, a Benima-
clet,	als	poblats	del	Nord	(Borbotó)	
i,	al	2012,	al	Passeig	de	 l’Albere-
da on es van celebrar els 25 anys 
d’existència	de	la	CAPPEPV.	Pos-
teriorment, ha tingut lloc també a 
Benicalap, Ciutat Vella, Russafa, 
Patraix,	a	la	Plaça	de	l’Ajuntament	
de València, la pedania de Caste-
llar-l’Oliveral  i enguany, a el barri 
Sant Josep.
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1.3. FINALITATS
Segons l’article 4 dels Estatuts de 
l’Associació,	 la	finalitat	és	promo-
cionar i coordinar l’ensenyament 
públic, laic i progressista en va-
lencià a la ciutat de València, per 
a la qual cosa aquesta associació 
tractarà d’aconseguir els següents 
objectius: 

Defensar i promocionar l’ensen-
yament públic en valencià, des de 
l’educació	Infantil	fins	a	la	Univer-
sitat. 

Defensar, promoure i estendre 
el camp d’acció dels centres que 

imparteixen l’ensenyament en va-
lencià a la comarca de l’Horta o 
ciutat de València, tot i facilitant la 
iniciativa de noves experiències 
en aqueix camp i estimulant que 
s’hi garantesca la continuïtat en 
l’ensenyament mitjà i superior. 

Promoure activitats culturals i lúdi-
ques relacionades amb l’ensenya-
ment entès com a la formació inte-
gral de la persona en què siguen 
implicats l’alumnat, pares i mares, 
professorat i autoritats. 

Potenciar la unió i coordinació 

del professorat que treballa en 
aquests centres, així com la par-
ticipació en activitats comarcals, 
que	 tindran	 com	a	 finalitat	 la	 for-
mació d’un grup de professors i 
professores de valencià, obert a la 
integració de grups de professorat 
d’instituts que així ho desitgen. 

Treballar per la normalització ple-
na de l’idioma proporcionant el 
seu coneixement a tothom i fer-lo 
eixir al carrer perquè arribe a tots 
els mitjans de comunicació. 

Facilitar l’intercanvi del material i 

experiències didàctiques, així com 
facilitar l’ajut econòmic per a l’ela-
boració de materials renovadors. 
Defensar i promocionar el movi-
ment de renovació pedagògica. 

Garantir, defensar i promocionar 
la màxima qualitat en l’ensenya-
ment públic en valencià. Garantir 
a tot l’estudiantat que ho desitge, 
una plena escolarització en va-
lencià als distints nivells: des de 
l’educació	infantil	a	la	Universitat.	
Per al millor compliment dels seus 
fins,	l’Associació	és	membre	i	par-
ticipa activament dins la Federació 
Escola Valenciana.

1.4. Finalitat educativa del projecte
Missió 
Treballar per l’aplicació de la Llei 
d’Ús i Ensenyament del Valencià 
en l’àmbit educatiu així com per 
l’ampliació de l’ús social del valen-
cià a la ciutat de València.

Visió 
Assolir	 la	 igualtat	 lingüística	 i	 la	
plena normalització del valencià a 
la ciutat. 

Valors de l’entitat 
Participació: s’organitza i pren 
decisions	 mitjançant	 el	 debat	 a	
assemblees obertes a aquell qui 
desitge col·laborar. Les activitats 
sempre estan dirigides al foment 
de la implicació de la ciutadania. 
Transparència: les activitats estan 
degudament pressupostades i la 
informació és pública. 

Voluntariat: totes les activitats, 
projectes i campanyes compten 
amb un alt grau de treball volun-
tari de persones interessades en 
les accions que es desenvolupen. 
Cooperació interassociativa i tre-
ball en xarxa: la tasca desenvolu-
pada sempre es fa en la línia de 
potenciar la col·laboració d’altres 
entitats i associacions per assolir 
els objectius i comuns. 

Interès: després d’una llarga tra-
jectòria de 32 anys de Trobades, 
l’atractiu d’aquestes fa que enca-
ra actualment, any rere any, aug-
mente el nombre de participants 
de les comunitats educatives i 
s’incremente el nombre de col·la-
boradors d’institucions i associa-
cions del barris on s’organitza la 
Trobada. 

Innovació: relacionada amb la 
vessant més educativa, l’exigèn-
cia permanent tant pel que fa a 
la preocupació de la formació del 
professorat i de les famílies mit-
jançant	l’organització	de	xarrades	
educatives (Portfoli de la lectura, 
presentació	materials	didàctics…),	
com de l’alumnat en la formació en 
valors	(1€	llavor	de	solidaritat…).	

Transcendència: la rellevància 
del projecte associatiu, no abasta 
només l’àmbit educatiu estricta-
ment considerat, sinó altres ma-
nifestacions de la societat com 
cinema en valencià, lectura de 
poemes, contacontes a les biblio-
teques, exposicions, etc.

1.5. Ús i foment de les tecnologies 

de la informació i el coneixement
L’evolució de la tecnologia i l’ús 
que si li dona en la societat actual 
com a mitjà de comunicació, ha 
fet que siga imprescindible comp-
tar amb presència digital. L’ob-
jectiu principal, és crear un canal 
de comunicació per transmetre 
continguts rellevants i d’especial 
importància al voltant d’aquests 
principis sobre els que es regeix la 
coordinadora. 

És	 per	 això,	 que	 la	 CAPPEPV	
compta amb la pàgina web www.
valenciaperlalllengua.org	 i	 perfils	
en diferents xarxes socials com: 
Facebook, Instagram i Twitter, per 
tal de transmetre de forma oberta i 
instantània totes les activitats i no-
tícies al voltant de la XXXII Troba-
da d’Escoles en Valencià.
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2. PRESENTACIó DEL PROJECTE

XXXII Trobada d’Escoles en Valencià
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2.1. Trajectòria de les Trobades
Les Trobades van nàixer com una 
festa reivindicativa i lúdica de les 
escoles d’ensenyament en valen-
cià i del model d’educació vehi-
cular en valencià. L’objectiu era 
fer visible i reivindicar un model 
d’educació	de	qualitat.	Aquest	és	
l’origen de les Trobades i també 
del naixement d’Escola Valencia-
na, que amb aquest objectiu va 
començar	a	organitzar-se	en	coor-
dinadores comarcals l’any 1985. 

Una	Trobada	és	una	 festa	 per	 la	
llengua que reclama, insistent-
ment, majors quotes de normalitat 
lingüística, fer del valencià la llen-

gua	pròpia	i	oficial	d’ús	normal	per	
a tots i per a tot. És una expressió 
pública d’autoestima col·lectiva. 
No debades s’arriba, en el seu 
conjunt, als més de 200.000 as-
sistents anuals en 19 festes per la 
llengua que s’organitzen cada pri-
mavera a les nostres comarques. 

Aquestes	festes	per	la	llengua	són	
un invent valencià únic a Europa 
d’estima per una llengua pròpia i, 
segurament, a la resta del món. 
Cada coordinadora comarcal que 
forma part de l’entitat organitza 
una Trobada i, per tant, es parla 
d’un moviment que vertebra el 

País	 Valencià	 i	 que	 comença	 el	
mes	de	març	i	finalitza	el	mes	de	
juny.	 Aquestes	 Trobades,	 a	 més	
de donar difusió dels programes 
òptims d’ensenyament perquè les 
famílies	matriculen	els	seus	fills	 i	
filles,	 han	 esdevingut	 un	 referent	
anual per la reivindicació d’una 
escola de qualitat i en valencià. 

Les Trobades d’Escoles en Valen-
cià vertebren el País Valencià de 
nord a sud i cohesionen els po-
bles. Les festes per la llengua són 
possibles gràcies al compromís de 
l’entitat i de les coordinadores co-
marcals que en formen part, a la 

implicació de mestres i de profes-
sorat, de pares i mares, d’alumnes, 
d’associacions cíviques i d’entitats 
de cultura popular, que any rere 
any aconsegueixen reunir milers 
de persones que mostren l’estima 
col·lectiva pel valencià. 

El resultat de tota aquesta tasca 
són centenars de tallers escolars, 
contacontes, cercaviles, danses 
populars, teatre, muixerangues, 
concerts de música en valencià, 
jocs populars, exposicions, entre 
altres activitats que omplin la pro-
gramació en cada edició. 

2.2. OBJECTIUS
Amb	les	Trobades	d’Escoles	en	Valencià,	l’entitat	pretén	aconseguir	
els següents objectius relatius al foment de l’ús del valencià i de 
promoció de l’educació en valors: 

A) Relacionats amb l’ús del valencià per part de l’alumnat: es-
coltar, llegir, parlar, escriure, interactuar. 
- Reivindicar i consolidar la vigència del valencià com a llengua 
d’educació, cultura, dinamització social, integració, motor econòmic 
i, especialment, de comunicació social. 
- Sensibilitzar la ciutadania, els centres educatius i les entitats en 
matèria de drets lingüístics. 
- Fomentar la diversitat lingüística i cultural. 

B) Relacionats amb la presència d’elements culturals: literatu-
ra, cultura popular. 
- Visibilitzar el moviment cultural, cívic i empresarial al voltant de l’ús 
del valencià. 
- Promoure valors de solidaritat, fomentar la pau i el diàleg, i en-
senyar a respectar el medi ambient així com les diferents llengües 
i cultures. 
- Interactuar amb l’entorn educatiu, social i comunitari. 

C) Relacionats amb la participació i implicació de l’alumnat. 
Promoure una ciutadania activa i participativa. 
- Fomentar l’associacionisme i enfortir la xarxa d’entitats. 
- Educar en l’aprenentatge participatiu escolar en xarxa a través 
dels diferents projectes radiofònics. 
- Crear consciència de la necessitat del treball en xarxa posant 
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en comú les experiències dels 
centres escolars per fomentar la 
col·laboració i l’autoaprenentat-
ge. 
Crear xarxes en entorns multilin-
gües. 
Promoure la capacitat de direc-
ció, gestió i elaboració de contin-
guts educatius per part dels do-
cents i l’alumnat, tot incrementant 
les sinèrgies en el treball creatiu i 
participatiu dins l’aula. 

D)	Relacionats	amb	el	treball	de	
les actituds lingüístiques. 
Potenciar les competències lin-
güístiques, el coneixement de les 
llengües i cultures i l’estatus del 
valencià. 
Fomentar el valencià i el multilin-
güisme en l’àmbit de la societat 
valenciana. 
Assolir	 el	 model	 d’educació	 en	
valencià i de qualitat. 
Promoure l’ús del valencià i l’es-
cola inclusiva. 

E)	 Relacionats	 amb	 mitjans	 de	
comunicació, ús de les TIC, 
caràcter lúdic, etc. 
Fer de la ràdio una eina més en 
la implementació de la nostra 
llengua. 
Fomentar el multilingüisme a tra-
vés de mitjans telemàtics. 
Visibilitzar el compromís de la co-
munitat educativa amb l’ensen-
yament en valencià. 

F)	Altres.	
Fomentar la cooperació interas-
sociativa. 
Ser punt de trobada, d’intercanvi 
d’iniciatives i encoratjament mutu 
entre els diversos col·lectius i in-
dividus implicats en la protecció 
del valencià (centres educatius, 
AMPA,	entitats	cíviques,	veïnals,	
indústria	cultural...).	
Fomentar el multilingüisme en 
grups amb risc d’exclusió social. 
Construir projectes sostenibles, 
estables i de futur. 

Els grups de destinataris de l’activitat són els que s’enumeren tot 
seguit: 

-	Membres	de	la	CAPPEPV.	
-	Alumnat,	famílies	i	professorat	dels	centres	educatius	públics	de	la	
ciutat de València. 
- Entitats culturals, socials, cíviques, educatives i veïnals de la ciutat. 
- Empreses que fomenten l’ús del valencià. 
- Representants de les diferents institucions valencianes. 
- La ciutadania en general. 

2.3. Persones destinatàries 2.4. Lema i manifest 
de les Trobades 2019

Enguany, l’eslògan de les Troba-
des de la Federació Escola Valen-
ciana és “Som i serem paraules”, 
en homenatge al lexicògraf i ac-
tivista cultural Francesc Ferrer i 
Pastor. Fa més de 50 anys, Ferrer 
i Pastor va publicar un diccionari, 
el famós diccionari blanc i blau, 
gràcies al qual recuperàrem el va-
lencià genuí que havia caigut en 
desús després de molts anys de 
manca de polítiques lingüístiques 
de les institucions valencianes 
i, sobretot, perquè la nostra llen-
gua no s’ensenyava ni era vehicle 
d’aprenentatge. Encara és un dic-

cionari molt útil que cap en la pal-
ma d’una mà; sempre a l’abast per 
triar, a les aules, la paraula més 
idònia; al calaix més proper, per 
usar-lo a mitjan redacció; obert, a 
l’atzar, de bat a bat, per oferir el 
seu tresor. Ferrer i Pastor ha estat 
un artesà que ha rescatat les pa-
raules de l’oblit.

Els cartells de la Trobades 2019 
es visten amb els seus colors i in-
corporen un vaixell de paper, amb 
el logo d’Escola Valenciana. La 
nostra entitat continuarà el viatge 
en què s’embarcà Francesc Ferrer 

i Pastor. Navegarem, potser, amb 
dies de mala mar, però sabem que 
comptem amb la vitalitat dels bons 
vents de milers de mares i pares, 
de xiquets i xiquetes, de comuni-
tats educatives, que han escollit 
el valencià com a llengua d’apre-
nentatge. És un model educatiu 
arrelat, ara, en el plurilingüisme i 
la multiculturalitat, i inspirat en els 
grans corrents pedagògics que 
busquen respostes per als reptes 
socials del segle XXI. 

Aquest	model	 educatiu,	 basat	 en	
l’ensenyament en valencià, ha de-
mostrat ser un model d’èxit, per-
què, després de més de 30 anys 
d’aplicació de la Llei d’Ús i En-
senyament en Valencià de 1983, 
generacions d’alumnes han acon-
seguit un nivell òptim de compe-
tència lingüística, tant en castellà 
i com en valencià, i han tingut un 
rendiment curricular exemplar. 
Els bons resultats d’aquesta ex-
periència educativa han constituït 
l’espenta d’eixida de l’actual llei 
de plurilingüisme, la qual, interpre-
tant l’elecció dels consells esco-
lars, assenyala un increment glo-
bal dels programes vehiculats en 
valencià del 30% al 52%, amb la 
incorporació d’una llengua estran-
gera. 

A	 pesar	 d’això,	 es	 tractaria	 d’un	
percentatge baix en un sistema 
educatiu que ha de ser l’espill de 
la diversitat lingüística i cultural 
d’un país que l’ha de valorar, cul-
tivar i fomentar, com un patrimo-
ni compartit entre els valencians i 
les valencianes, sense fronteres 
interiors, sense excepcions aïlla-
cionistes, sense prejudicis mono-
lingües. En aquest sentit, neces-
sitem una llei d’igualtat lingüística 
que siga el marc normatiu que 
acabe amb les discriminacions, 
que supere tants recels infundats, 
que ens cohesione territorialment, 
que desintoxique la convivència 
entre les comunitats lingüístiques. 
En	definitiva,	que	siga	un	estímul	
positiu de l’ús social del valencià.
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2.5. La samarreta de la Trobada

una imatge que agermana 
Les Trobades d’Escoles en Va-
lencià compten amb una imatge 
unitària que les agermana que es 
fa visible a cada comarca, a cada 
festa, a través de les samarretes. 

Al	nostre	parer,	la	primera	iniciati-
va que ha de sorgir d’aqueix marc 
d’igualtat lingüística ha de ser in-
cloure la competència lingüísti-
ca en l’Estatut de la Funció Pública 
Valenciana, perquè forme part de 
la caixa de ferramentes del funcio-
nariat que treballa en les nostres 
administracions. El coneixement 
instrumental de llengües és un in-
gredient inseparable de la qualitat 
en la prestació de serveis públics i 
un factor que millora l’atenció per-
sonal als seus usuaris i a les seu-
es usuàries.    

Per treballar per la igualtat lingüís-
tica, haurem de fer els passos ne-
cessaris per a corregir els efectes 
col·laterals negatius de la Llei Or-
gànica de Millora de la Qualitat 
Educativa (LOMCE), legislada al 
parlament espanyol durant l’èpo-
ca de majories conservadores. La 
LOMCE no sols arbitra un sostre 
de creixement baix per a les llen-
gües	cooficials,	sinó	 	que	és	una	
llei que mercantilitza l’educació, la 
degrada.	A	més,	és	marcadament	
retrògrada, perquè s’ha negat a 
estar a l’altura dels grans reptes 
socials	del	segle	XXI	 i,	en	defini-
tiva, vulnera un segment ampli de 
marcs legislatius i jurídics actuals, 
entre els quals trobem el dret 
constitucional que atorga idènti-
ques oportunitats al conjunt de la 
ciutadania. La LOMCE evita ser 
un model educatiu integrador, és 
segregador. La LOMCE fuig d’ali-
mentar-se dels valors humanístics 
de progrés social, com la igualtat 
de gènere, la societat del coneixe-
ment, la cooperació i no la compe-
titivitat, el raonament constructiu, 
els valors mediambientals, el res-
pecte i no la intransigència, el pes 
de les paraules en l’aprenentatge 
de la vida. 

Per tal de fer realitat l’escola que 
volem, l’educació que necessitem, 
caldria reivindicar, també, un fi-
nançament autonòmic més just. 

oportunitats als productors més 
desafavorits gràcies al compro-
mís d’Oxfam Intermón amb l’ONG 
banglasdesha	Aarong	Brac.	

Les samarretes de les Trobades, 
a més de ser la imatge corporativa 
i símbol de cohesió territorial, són 
el resultat d’un treball desenvolu-
pat en condicions laborals dignes, 
sota criteris d’igualtat, transparèn-
cia, responsabilitat i respecte del 
medi ambient. Les samarretes 

„Som	 i	 serem	 paraules‟	 són	 una	
garantia de pràctiques comercials 
justes i, per descomptat, assegu-
ren l’absència de treball infantil i 
forçat.	La	confecció	de	les	sama-
rretes porta el segell Oxfam Inter-
món, per tant, tot el procés de pro-
ducció, des de la recollida del cotó 
fins	a	l’estampació	del	dibuix	en	la	
tela, s’ha desenvolupat de forma 
justa, sense explotació humana i 
sense intermediaris. 

Amb	 tot,	 es	 tracta	 d’un	 acte	 de	
coherència amb el compromís so-
cial i l’educació en valors que es 
fomenta a les escoles que formen 
els ciutadans del futur. És molt 
senzill: l’entitat sap que la transfor-
mació	de	 la	societat	comença	en	
l’escola.	Així,	 promou	als	 centres	
educatius valors de pau, justícia i 
solidaritat, perquè l’alumnat, a me-
sura que creix, siga crític i rebutge 
els abusos tant en les relacions 
familiars, personals, laborals o co-
mercials el dia de demà.

Les Trobades 2019 han comptat 
amb una producció tèxtil basa-
da en els estàndards de quali-
tat	 del	 comerç	 just	 que	 promou	
Oxfam	Intermón	a	36	països.	Amb	
aquesta iniciativa, l’entitat ha creat 
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3. Activitats prèvies 

A LA XXXiI Trobada d’Escoles en Valencià. 
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3.1. Edició i repartiment 

de materials. 
L’organització de la Trobada i les 
activitats prèvies que es desen-
volupen al seu voltant es realitza 
treballant en xarxa. Són els repre-
sentants dels centres educatius 
de la ciutat: professorat, pares i 
mares quines es mobilitzen i par-
ticipen en la construcció i posada 
en marxa d’aquest projecte. 

En	les	Assemblees	Generals	de	la	
CAPPEPV	es	 tracten	 temes	edu-
catius i culturals sobre els quals es 
basen	 i	planifiquen	 totes	 les	acti-
vitats realitzades per la Coordina-
dora, incloent aquest projecte. La 
principal motivació és la defensa 
d’un ensenyament públic, de qua-
litat i en valencià que es transmet 
des de l’estima a la 
a la cultura pròpia valenciana. 

Prèviament a la Trobada, s’editen 
nombrosos materials informatius i 
de difusió de les activitats i promo-
ció de l’entitat. Entre aquestos ma-
terials cal destacar els següents: 
fullet informatiu, carpetes, cartells 
i calendaris entre altres.

Tots	 aquests	materials	 gràfics	 es	
reparteixen en les assemblees. 
D’aquesta manera, els materials 
arriben a tots els barris de la ciu-
tat i a l’alumnat d’un gran nombre 
d’escoles.

També s’ha realitzat una memòria 
fotogràfica	 i	 l’enregistrament	 en	
vídeo tant del dia de la Trobada 
d’escoles com de les activitats 
prèvies (La Trobada musical, el 
concurs	 fotogràfic	 La	 natura	 a	 la	
ciutat		i	el	Premi	Sambori).
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3.2. III Concurs i exposició de fotografia 
‘La natura a la ciutat’

El canvi climàtic és una realitat que 
ens	afecta	de	forma	significativa	i	
el	 nostre	 futur	 es	 veu	 amenaçat	
per la pèrdua d’una consciència 
de conservació de la natura. És 
per això, que volem destacar la 
importància de sembrar en la jo-
ventut, llavors que eduquen al vol-
tant d’una societat sostenible.

Les futures generacions han de 
ser conscients de la riquesa del 
territori valencià i l’arrel històric 
que ens uneix culturalment a ell, 
tan sols així, es llaurarà un pen-
sament col·lectiu que tinga cura i 
protegisca la natura valenciana, 
garantint un futur millor per a totes 

i tots.
Dins del nucli urbà de València 
existeixen nombroses zones ver-
des i jardins que cal mantenir. 
Mitjançant	 el	 concurs	 fotogràfic,	
busquem que l’alumnat comprés 
des	de	tercer	cicle	de	primària	fins	
a batxillerat i cicles formatius es 
familiaritzen amb el seu entorn, 
prenguen consciència, recorden la 
seua importància i posen en pràc-
tica la protecció de la natura.

Al	més	desembre	de	2018	vam	re-
partir en tots els centres educatius 
públics de la ciutat de València les 
bases i els cartells del concurs. 
L’activitat	 estava	 adreçada	 a	 un	
gran nombre d’alumnes, les obres 

presentades pels participants, 
s’han	classificat	per	nivells	educa-
tius.	La	selecció	de	les	fotografies	
premiades se’n van valorar per la 
seua creativitat i utilització de tèc-
niques.

Amb	 les	 fotografies	 premiades	
es va fer el lliurament de premis 
i la inauguració de l’exposició el 9 
d’abril a les 18:00h. al Jardí Botà-
nic	de	la	Universitat	de	València.

Es va comptar amb la presència 
de Laura Font i Pèrez (Presidenta 
de	la	CAPPEPV)	i	altres	membres	
de la coordinadora, ací com, pa-
res, mares i representants de les 
diferents institucions educatives.
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TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

PRIMER CICLE D’ESO

SEGON CICLE D’ESO

GUANYADOR

GUANYADOR

GUANYADOR

1. Leyre Escrivà   
    A l’ombra de l’om

2. Hugo Morales Fernández  
     L’ametler de les Arts

3.	Sharon	Anumel	Ballester	

3. Candela Clemente Terrer  
     Fumar mata

3. Guillermo Pérez-Manglano Esteban
     L’alba en el planeta dels gossos 

3.	Candela	Martín	Arroyo	
     La pell aspra

1.	Adrián	Bárcenas	Parras			
     Les flors invasores

2. Joel Jaén Martí   
     Atrapada a la ciutat

3. Celia Domingo Sanjuan   
     Flocs de neu

1. Le Xia   
    Darrere de les reixes

2. Salethy Vargas Benega   
     Perquè les teues arrels són les meues venes

3. Daniel Sanchis Saez   
     Flor silvestre a la ciutat

CEIP Castellar-Oliveral

CEIP Lluís Guarner

CEIP Malva-rosa

CEIP Cervantes

CEIP Santiago Grisolía

CEIP	Airoa

IES Isabel de Villena

IES Serpis

IES Serpis

IES Serpis

IES Lluís Vives

IES Serpis

CENTRE

CENTRE

CENTRE
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3.3. IV Trobada Musical 
de Centres d’Ensenyament en valencià

El Palau de la Música va ser l’es-
cenari de la IV Trobada Musical de 
Centres d’Ensenyament en valen-
cià	 organitzada	per	 la	CAPPEPV	
els dies 10 i 11 d’abril de 2019 a 
les	10:30h.	Aquesta	iniciativa	es	fa	
des de l’any 2002 i són 5 coordina-
dores comarcals quines les orga-
nitzen a hores d’ara per tal d’acos-
tar la música popular a l’escola i 
al poble.

Aquesta	activitat	consisteix	en	ac-
tuacions musicals pròpies de la 
cultura valenciana com la interpre-
tació	 de	 cançons	 populars	 i	 dan-
ses autòctones preparades per 
l’alumnat als centres educatius.

Al	final	de	la	jornada	d’actuacions,	
s’entrega un obsequi a cada esco-
la	 i	 institut	 participant.	A	més	per	
mantenir el record de les actua-
cions, s’enregistra l’esdeveniment 
i es reparteix als diferents centres.

Aquest	 curs	 escolar	 l’acte	 va	
comptar amb la participació de 
més de 500 xiquetes i xiquets 
procedents dels centres educa-
tius CM Santiago Grisolia, CP To-
rrefiel,	 CP	 Castellar-Oliveral,	 CP	
Cervantes, CP Serreria, IES Ser-
pis, CP Malva-rosa, CP Sara Fer-
nández, CP Nicolau Primitiu, CP 
Manuel González Martí, CP Pare 
Català, CP Benimàmet i l’IES Isa-
bel de Villena.
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3.4. XXi Lliurament del Premi Sambori
Fa més de 20 anys el Premi Sam-
bori va nàixer com una iniciativa 
de un grup de persones apassio-
nats per la lectura i l’escriptura 
en valencià. Tots tenien el mateix 
somni de transmetre i despertar 
l’amor per la cultura literària a tots 
els xiquets i xiquetes. 

Des d’aleshores aquesta idea es 
va fer cada vegada més gran i hui 
s’ha convertit en un concurs on 
participen més de 100.000 xiquets 
i xiquetes de tot el País Valen-
cià i més de 9.000 de la ciutat de 
València.

Enguany el Premi Sambori tingué 
lloc	 al	 Paranimf	 de	 la	 Universi-
tat Politècnica de València el 11 
d’abril a les 18:00h. Marian Villaes-
cusa va ser l’encarregada de pre-
sentar el lliurament de premis al 
que van assistir tot l’alumnat pre-
miat.	A	més	es	va	comptar	amb	la	
presència de Rosa Puchades (Vi-
cerectora de responsabilitat Social 
i	Cooperació),	Maria	Oliver	(Regi-
dora	 d’Educació	 l’Ajuntament	 de	
València),	 Isabel	 López	 (CCOO),	
Sergi Llinares (Cap de Servei de 
Promoció i normalització Lingüís-
tica	 de	 la	 Universitat	 Politècnica	

de	València)	 i	Laura	Font	 i	Pèrez	
(Directora	de	la	CAPPEPV).		Tam-
bé hi va participar el mag Rubén 
Aparisi.	

El jurat ha estat compost per Re-
medios Martín Landete, Neus 
Olivé,	Ana	Sendra	Prats,	Cristina	
Solà, Carme Domingo, Carmen 
Rabanaque, Borja Sanz, Eva Ta-
rín,	 Adela	 Costa,	 Paula	 Beneito,	
Isabel	 Ballester,	 Auxi	 Sales,	 Sò-
nia Cortés, Vicent Lozano, Àngels 
Feijoo, Iris Carceller, Elena Gon-
zález, M. Carmen Candel, Mati 
Senís i Manel Pérez.
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EDUCACIÓ INFANTIL, 3 ANYS

EDUCACIÓ INFANTIL, de 0 a 2 anys

treball

treball

treball

treball

treball

treball

Artis Taques

Viatge al país de la música

Toc Toc
La gran malfeta de la Catputxeta Vermella

Valencianes i valencians per el món
Un vaixell de paper

El llibre viatger
Els fantàstics nombres

CEIP Jaume Balmes

CEIP Malva-rosa

CEIP	Max	Aub
CEIP Pràctiques

CEIP Tomàs de Montañana
CEIP Pare Català

CEIP	Max	Aub
CEIP Federico García Lorca

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

Mar Badal Cuadros
Ariane	Lluch	Blasco
Bruno Molla Milian
Candela Gracia Rodríguez

AUTOR

treball

Raül i el gatet miau
El col·legi de l’alegria
Poemari als sabors del iogurt

CEIP Ramiro Jover
CEIP Cervantes
CEIP Lluís de Santàngel

CENTRE

Álvaro Millán Esteban
Ruth	Ros	Andreu
Violeta Perís Torres

AUTOR

EDUCACIÓ INFANTIL, 4 ANYS

EDUCACIÓ INFANTIL, 5 ANYS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA - 1 PRI COL·LECTIVO

1r CICLE DE PRIMÀRIa

2N CICLE DE PRIMÀRIA I NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

La princesa i el drac
El futur de Miquel
Lalu
La bruixa i el cuc

CEIP Vicente Gaos
CEIP Campanar
CEIP Nicolau Primitiu
CEIP Sara Fernández

CEIP Mare Nostrum
CEIP	Max	Aub
CEIP Cervantes

CENTRE

Aroa	Sanchís	Francés
Malena Galvez Marcogliese
Candela Clemente terrer

AUTOR
3r CICLE DE PRIMÀRIa

treball

Bola, el ninot de neu
Dones que no es conformen
Quan València dorm
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treball

treball

treball

Un somni maravellós
El poble entre les muntanys i la 
pluja eterna
Reflex

La lluna no és amant ni les dents 
perles
L’Artemi Caramany
Carta per a Soledat Gallego Cid
La Y

Anastàsia i Griselda 
Investigacions
Emma
La intolerància dels nombres
Les vacances de Salem

Col·legi	Alemany
IES El Cabanyal

IES Ramon Llull

IES Serpis

IES Sant Vicent Ferrer
CEP Verge de Cortés Sorolla
IES El Cabanyal

IES Ramon Llull

IES Ramon Llull
IES Cabanyal
IES Lluís Vives

CENTRE

CENTRE

CENTRE

Joan Baptista Rovira Medina
Miguel Escobar Jiménez

Aitana	Palau	Hernández

Naida Edo Galán

Irene Badía Madrigal
Elena Lòpez Salcedo
Lucía Martínez Fossati

Marina Gellida Planes

Clara Chiner Renales
Alexandre	Richard	i	Alcover
Guillem Vicó

AUTOR

AUTOR

AUTOR

1r CICLE ESO

BATXILLERAT

 2n CICLE ESO
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4. XXXII Trobada d’Escoles en Valencià 
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La	 Trobada	 va	 començar	 a	 les	
10:00 hores al col·legi Federico 
García Lorca pel carrer Rubén 
Dario. Es va formar una cercavi-
la que va reunir un gran nombre 
de persones per reivindicar un 
ensenyament públic, de qualitat i 
en	valencià.	Al	llarg	de	tot	el	reco-
rregut van n’hi haure actuacions 
la jove Muixeranga de València i 
van participar bandes de música 
valènciana	i	dolçainers.	

Des d’aquest moment, els assis-
tents van tenir la possibilitat de 
gaudir d’una gran varietat d’acti-
vitats culturals: més d’un centenar 
de tallers confeccionats per 50 
centres educatius, associacions, 
la universitat i altres organitza-
cions i entitats, així com exposi-

4.1. PROGRAMACIÓ
cions, contacontes, entre altres 
activitats per a gaudir de la festa 
pel valencià.

A	 les	 11.00	 hores	 l’alumnat	 de	
l’IES el Cabanyal va representar 
la Dansa de la Moma. També van 
comptar con interpretacions mu-
sicals del Cor Mariola i el Cor de 
l’IES el Cabanyal. 

A	les	13.00	hores	va	tindre	lloc	la	
interpretació teatral de Shorire el 
Drac de la Sort, a càrrec de traji-
nes. 
 
I	 per	 finalitzar	 la	 jornada,	 Marcel	
el	 Marcià	 va	 interpretar	 cançons	
infantils valencianes per a totes i 
tots.
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https://www.youtube.com/watch?v=OkmhF-BAA3w
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4.2. Distribució de l’espai i entitats participants

4.3. Vídeo de la Trobada

https://www.youtube.com/watch?v=OkmhF-BAA3w%3Fv%3DOkmhF-BAA3w
https://www.youtube.com/watch?v=OkmhF-BAA3w
https://www.youtube.com/watch?v=OkmhF-BAA3w
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4.4. DIFUSIÓ A LES XARXES SOCIALS
Mitjançant	 les	 xarxes	 socials	 la	 CAPPEPV	 ha	 co-
municat de forma ràpida, efectiva i senzilla totes les 
activitats i informació rellevant al voltant de la XXXII 
Trobada	d’Escoles	en	Valencià.	Aquest	mitjà	de	co-
municació permet crear una relació més estreta amb 
les persones que ja formen part de la xarxa i se-
gueixen cascuna de les activitats que fem, ací com, 
arribar a totes aquelles persones que no estan dins, 
però que comparteixen un sentiment mutu pel valen-
cià i la seua normalització al llarg del país.
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4.5. Presència en mitjans de comunicació
Entrevista	a	Laura	Font	presidenta	de	la	CAPPEPV	en	Cadena	Ser	sobre	la	XXXII	Trobada	d’Escoles	en	
Valencià el 13 d’abril de 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=UOIKvrsDe7M

À Punt parla sobre la Trobada d’Escoles en Valencià del barri de Sant Josep de València el 14 d’abril de 
2019

https://www.facebook.com/983861238372591/videos/412512826197989/?eid=ARAfaQ7Y-
npIH-CyEXre2W9mlIx-CaC73kHzUkZ0X20RWuhVwJ4xpH3qjDzIe_7pmZ5csT2K_HHwYqp8d

https://www.youtube.com/watch?v=UOIKvrsDe7M
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUOIKvrsDe7M
https://www.facebook.com/983861238372591/videos/412512826197989/%3Feid%3DARAfaQ7YnpIH-CyEXre2W9mlIx-CaC73kHzUkZ0X20RWuhVwJ4xpH3qjDzIe_7pmZ5csT2K_HHwYqp8d
https://www.facebook.com/983861238372591/videos/412512826197989/%3Feid%3DARAfaQ7YnpIH-CyEXre2W9mlIx-CaC73kHzUkZ0X20RWuhVwJ4xpH3qjDzIe_7pmZ5csT2K_HHwYqp8d
https://www.facebook.com/983861238372591/videos/412512826197989/%3Feid%3DARAfaQ7YnpIH-CyEXre2W9mlIx-CaC73kHzUkZ0X20RWuhVwJ4xpH3qjDzIe_7pmZ5csT2K_HHwYqp8d
https://www.facebook.com/983861238372591/videos/412512826197989/%3Feid%3DARAfaQ7YnpIH-CyEXre2W9mlIx-CaC73kHzUkZ0X20RWuhVwJ4xpH3qjDzIe_7pmZ5csT2K_HHwYqp8d
https://www.youtube.com/watch?v=UOIKvrsDe7M
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