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MARÍA CHERTA CARREGUÍ. 4tA CEIP ELCANO
AITANA LLUCH TARAZONA. 2nB CEIP L’ILLA

Col-lectius per la Llengua i la Cultura

organitza

GEMMA ANDREU ARGUDO. 4tB CEIP LA MARINA

Fa uns mesos el Consell va anunciar, amb l’excusa de fer front a la crisi econòmica, unes
mesures de xoc que s’han endurit encara més i que volen fer pagar la crisi als qui no l’hem provocada, i
patim les conseqüències de la deficient gestió pública dels darrers anys.
En el món de l’ensenyament, l’actuació del govern valencià afecta negativament tot el sistema
educatiu: als centres no arriben els fons necessaris per cobrir les despeses més bàsiques, les famílies
no cobren ajudes promeses com la del bo-llibre, empitjorant la seua situació econòmica -dramàtica en
alguns casos-, i qüestions tan evidents com la substitució de les baixes del professorat queden
irresoltes.
- Afecta les famílies i els alumnes pel que fa a la qualitat de l’ensenyament que reben i a les ajudes
de menjadors o beques.
- Afecta els docents i les seues condicions laborals en els salaris i en la distribució dels limitats
recursos actuals.
- Afecta els centres educatius per la degradació de les seues instal·lacions i dels seus mitjans.
- I també afecta greument la supervivència del valencià: s’han eliminat tots els assessors didàctics
de valencià de les comarques castellonenques; fa tres cursos que no s’accepta cap sol·licitud de
noves línies en valencià -havent estat aprovades pels consells escolars de cada centre-, i altres
mesures com l’augment de la ràtio d’alumnat per aula i la manca d’actualització dels Plans de
Normalització Lingüística en els centres dificulten més encara l’ensenyament en valencià. I
continua planant l’amenaça del decret d’un trilingüisme indefinit, que no escolta el punt de vista de
l’experiència d’anys d’integració lingüística.
Davant d’aquesta nova situació es fa necessari fer sentir la nostra veu de protesta i exigir
solucions a aquells que amb les seues polítiques han provocat tot això, alçant la veu en un missatge
unitari de tota la comunitat educativa, que dignifique la tasca dels ensenyants i el paper de les famílies i
l’alumnat. És el moment d’unir forces per fer visible de forma contundent la nostra indignació.
Amb aquest propòsit, les trobades com la Festa per la Llengua són un espai reivindicatiu de la
dignitat de l’escola i els seus professionals, i us animem a donar una embranzida decidida a organitzar,
debatre i formar part activa de la Festa per la Llengua. Ens hi juguem molt, ara i en el futur més
immediat.
Tot el que fem és a favor de l’escola pública, de l’escola de qualitat, arrelada a la nostra llengua
i cultura i en continu progrés.

EVA TORRES MARTÍNEZ. 6éA CEIP EL PINAR

presentació

SÍ AL VALENCIÀ. NO A LES RETALLADES. FEM PINYA!

entrades al grau

PROGRAMA D'ACTIVITATS
Divendres 30 de març, a les 19 hores
Gala de lliurament del premis Vicent Marçà 2012
Lloc: Teatre Principal de Castelló
Des del 17 fins al 27 d’abril
Cinema en valencià per a l’alumnat d’Educació
Infantil, Primària i Secundària
Lloc: Grau de Castelló (Casal Jove)
Divendres 20 d’abril, a les 19.30 hores
Homenatge dels escriptors valencians al poeta
Miquel Peris. Organitza: El Pont. Cooperativa de
lletres.
Lloc: Centre Municipal de Cultura de Castelló
Dimecres 25 d’abril, a les 19 hores
Homenatge a Joan Fuster. Organitza: Castelló per la
llengua
Lloc: Teatre del Raval de Castelló
Divendres 27 d’abril, a les 19 hores
Viure el Barça en català, a càrrec de l’equip de
LaTdP, dirigit per Joaquim M. Puyal (cloenda de
l’Any de la Paraula Viva de l’IEC).
Lloc: Sala d’actes de la Caixa Rural de Vila-real
Divendres 27 d’abril, a partir de les 20 hores
Festival de música:
Sva-ters, Pepet i Marieta, Arthur Caravan,
Malnom i Almorranes Garrapinyaes
(Produccions Metrònom)
Lloc: La Pèrgola. Parc de Ribalta de Castelló
Preu de l’entrada: 10 €
Durant tot el mes de maig
Passejades didàctiques (5é Congrés d’Escola Valenciana):
- La Sèquia Major de Castelló. Un itinerari pedagògic per a l’ESO
- Itinerari didàctic per la marjal de Castelló
- Itinerari fotogràfic pel centre històric de Castelló

Accés zona festa

Diumenge 29 d'abril 2012

25a FESTA per la LLENGUA
PINAR DEL GRAU DE CASTELLÓ
- 9.00 a 10.00 h Muntatge de paradetes
- 10.00 h Obertura de tallers
Al llarg del matí gaudirem dels tallers
organitzats per les escoles de les
nostres comarques i actuacions a
l’entaulat.
Mostra de la Coordinadora de Cultura
Popular de
les Comarques de Castelló.
Lliurament dels premis Sambori 2012
Dinar lliure (dins del Pinar hi ha llocs
habilitats per fer foc, tot i que en
diumenge estan molt demanats. Si us
interessen, caldrà córrer més que els
altres o tindre paciència)
- 16.00 h Actuació de cloenda (animació
infantil)

Més informació:
Col·lectius per la Llengua
i la Cultura Castelló
castello@fev.org
964 22 64 40
C/ Antoni Maura, 18
12001 Castelló de la Plana

