XVIII Trobada d’Escoles Valencianes del
Baix Vinalopó i Baix Segura
Ho organitza

Hi patrocina

16 de maig de 2010 al parc municipal d’Elx

Hi col·laboren

Delegació d’Alacant
Associació Cultural l’Antina de Santa Pola
Associació Cultural la Gola de Guardamar
Casal Jaume I d’Elx / Joves del Casal d’Elx

Associació per la Llengua El Raig de Crevillent
Escola Valenciana
Escoles Solidàries

Més informació
http://www.eltempir.cat		

http://www.trobadesmigjorn.cat

Bromera llibres

Butlleta d’inscripció
Vols rebre a casa informació sobre les nostres activitats? Vols col·laborar amb
nosaltres? Anima’t i fes-te soci o sòcia d’El Tempir
Nom i cognoms:
DNI:				
Telèfon:			

Data de naixement:
Correu electrònic:

Adreça postal:
Codi postal:			

Població:

Marqueu amb una X les opcions que considereu oportunes:		
[ ] Vull fer-me soci o sòcia d’El Tempir
[ ] Vull subscriure’m al butlletí electrónic d’El Tempir

Signatura:

Envieu aquesta butlleta a: Associació Cívica per la
Llengua El Tempir d’Elx · Apartat de correus 884 ·
03200 Elx (Baix Vinalopó) · País Valencià
Si voleu, també podeu obtenir la butlleta a: http://www.eltempir.cat/ca/associacio/soci

XVIII Trobada
d’Escoles Valencianes
del Baix Vinalopó
i Baix Segura

Tu tens la clau

Activitats Culturals

Durant el 2010 celebrem 25 anys de trobades. En aquest període de temps El Tempir i
Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua han vetlat perquè el procés
de normalització de la nostra llengua tinguera una aplicació generalitzada al País Valencià.
Cal dir que ha estat fruit de la tasca d’una gran quantitat de persones de les nostres
comarques a favor d’un projecte col·lectiu sense precedents. És el moment d’expressar
el nostre agraïment a les persones que com TU continuen treballant per la revitalització
i la recuperació del valencià.

Dijous 29 d’abril del 2010

Ara bé, malgrat la desmobilització ciutadana, la desesperança, el dèficit de cultura
democràtica o la manca de sensibilitat i promoció de l’ensenyament i l’ús del valencià…
hem d’agrupar gent i projectes que reviscolen el català a casa nostra. Per això, hem
d’abandonar el victimisme i cal ser optimistes perquè el treball diari, l’esforç i l’experiència
del dia a dia ens carreguen de raó. Hem de proclamar ben alt que el valencià obri les
portes a les llengües i al plurilingüisme. Hem d’obrir les finestres del futur del nostre país.
Amb TU podem i volem somiar el demà. Després de 25 anys, el lema de les trobades és:
TU TENS LA CLAU.

18.30 h
		
		

Esperem de tot cor que passeu un magnífic dia amb l’objectiu clar de continuar lluitant per
la dignitat que es mereix el valencià i el nostre poble. Agraïm, sincerament, la feina feta
per tots els qui participeu en aquest gran esdeveniment escolar bé com a col·laboradors,
patrocinadors o entitats participants. Bona trobada!!!

Lloc, comarques i dates de cada trobada

20.15 h
		
		
		

Presentació del llibre L’ús interpersonal del català entre el
professorat d’Elx-Vinalopó i de l’Alacantí 2008-2009 de
Joan-Carles Martí i Casanova. L’acte tindrà lloc al Casal
Jaume I d’Elx, al carrer Sant Jordi núm. 2.

Dimarts 4 de maig del 2010
Conferència “Plurilingüisme educatiu i immigració”, a
càrrec d’Ignasi Vila, al Centre Municipal de Congressos
Ciutat d’Elx, a les 18.30 h.

Divendres 7 de maig del 2010
21.45 h		
		
		

Concert de música en valencià dins el circuit La Gira. Actuació dels
grups La Gossa Sorda i Orxata Sound System a la rotonda del parc
municipal. Entrada lliure.

Dimarts 11 de maig del 2010
19.30 h
		
		

Presentació del CD-ROM El cavaller Ausiàs March, volum núm.
4 de la col·lecció “L’àlbum” d’Escola Valenciana, a càrrec de
Víctor Gómez Labrado, al Casal Jaume I d’Elx.

20.30 h
		
		
		

Lliurament comarcal dels Premis Sambori 2010 en les categories
infantil d’aula; primer cicle, segon cicle i tercer cicle de
primària; primer i segon cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius,
al Casal Jaume I d’Elx.

Programa d’activitats
10.00 h
		
		
10.30 h
		
		
12.30 h		
		
		

Cercavila pel parc municipal (zona on es desenvolupa
la trobada), al so de la dolçaina i tabalet de la Colla
de Dolçainers i Tabaleters d’Elx “El Cascabot”.
Començament dels tallers organitzats pels diversos
centres educatius del Baix Vinalopó i Baix Segura
participants.
Acabament dels tallers. Parlaments protocol·laris.
Lliurament dels recordatoris als centres educatius
i entitats col·laboradors.

13.00 h

Representació de l’obra “El viatge de Marcel, el marcià”.

14.00 h

Acomiadament i traca final.

Tallers oferits pels centres participants
Elx
CEIP El Pla			
CEIP Sanchis Guarner + AMPA
AMPA Sanchis Guarner		
CEIP Vicente Blasco Ibáñez
CEIP Eugeni D’ Ors		
CEIP Baix Vinalopó		
CEIP Candalix			
CEIP Miguel de Cervantes
CEIP San Fernando		
CEIP Mediterrani		
CEIP El Palmeral + AMPA
AMPA Palmeral			
IES La Foia			
IES Carrús			
				
IES Sixto Marco			
IES Montserrat Roig		
IES Tirant lo Blanc		
AMPA Tirant lo Blanc		
IES La Torreta			

Marcador de Llibres
Manualitats I
Manualitats II
Manualitats
Manualitats
Bijuteria
Animals de paper
Florigots / Discmàgic
Manualitats
L’ aranya
Manualitats Divertides I
Manualitats Divertides II
Manualitats / Balls Populars
Tapes d’Elx. Made in Carrús / Pins /
Serigrafia en tovallons de paper
Fabrica les teues joies
Xanques i malabars / Tirolina / Maquillatge
Teatre / Manualitats / Maquillatge artístic
Penjadors
Roses de tela

Crevillent
CEIP Párroco Francisco Más
CEIP Primo de Rivera		
CEIP Francisco Candela + AMPA
CEIP Mestra Pilar Ruiz		
CEIP Pintor Julio Quesada
CEIP Ntra. Sra. De La Esperanza

Clauer de fusta
Agendes reciclades
Manualitats
Manualitats
Manualitats
Manualitats

Santa Pola
CEIP Ramón Cuesta + AMPA
AMPA Ramón Cuesta		
CEIP Cervantes			

Els cucs
Polseres
Manualitats

Guardamar
CEIP Reyes Católicos + AMPA
CEIP Molivent			

Danses del món / Manualitats
Manualitats

Altres
IES San Pascual de Dolors		
Universitat Politècnica València
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Universitat d’Alacant		

Manualitats
Rocòdrom / Samarretes
Enric Valor / Jocs tradicionals / Contacontes

