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Una llei d’igualtat al País Valencià

L’hora d’avançar

3

Política lingüística a les Illes Balears

Impulsar el català

Editorial

Valencià:
estat d’emergència

C

om apuntava en 2017 l’informe de la Unitat d’Educació Multilingüe
(UEM) de les universitats valencianes, la nostra llengua es
troba en unes condicions dramàtiques que, si s’agreugen, ens
porten a una situació irreversible. Corroboren aquest diagnòstic les
dades sobre el coneixement i ús del valencià en totes les comarques
del País –valencianoparlants o castellanoparlants– i la situació de
l’ensenyament i ús vehicular del valencià al sistema educatiu.
La llengua es troba en un procés de minorització greu. Tenint en
compte que no sap parlar-la ni tan sols el 40% de la població i que
és en l’àmbit domèstic on es dona un ús majoritari –sense superar el
29%!–, redreçar aquesta situació implica adoptar una eficaç política
lingüística, també en l’àmbit educatiu. Com va palesar l’Informe

La nostra llengua es troba en
unes condicions dramàtiques
que, si s’agreugen, ens porten
a una situació irreversible

Vicent Maurí

Àrea de Política Lingüística, STEPV

“Amb el valencià” és el lema amb què STEPV expressa enguany el
seu suport a les Trobades d’Ensenyament en Valencià. Podria ser
també la definició de més de 40 anys de treball i compromís amb
la normalització de la llengua que ha impregnat la nostra història
des de la constitució del Sindicat, fa ja més de quatre dècades.

S

TEPV ha estat el pal de paller
del procés de recuperació
lingüística de la institució escolar,
però també de les administracions
publiques i de la pràctica totalitat
d’àmbits socials del País Valencià.
En aquest procés, encara en marxa,
hem comptat amb la complicitat de
nombroses persones, entitats i xarxes
dels nostres pobles i comarques. I cal
dir que no ha estat un camí de roses.
Un nou cicle?

de l’STEPV de 2016, l’ensenyament en valencià queda circumscrit
a l’escola pública i la seua presència disminueix a mesura que
s’ascendeix en els nivells educatius. Aquesta situació és insostenible.
La situació sociolingüística d’una llengua, especialment el seu estatus
com a llengua minoritzada, li atorga unes condicions específiques
pel que fa a la seua adquisició i té conseqüències directes sobre els
processos d’ensenyament-aprenentatge. Hi ha un seguit d’aspectes
que exigeixen un tractament diferenciat: el valencià té una presència
insuficient en els àmbits més formals i el seu ús social, molt sovint, no
es considera necessari. Només un tractament prioritari a la llengua
minoritzada en l’escola permetrà avançar cap a una competència
real en les tres (o més) llengües. D’altra banda, el valencià no és una
llengua normalitzada que conviu harmònicament amb el castellà
en un context de bilingüisme simètric. Per tant, l’escola ha de
compensar els desavantatges del valencià en l’àmbit social i molt
especialment en els mitjans de comunicació i l’oferta cultural.
El valencià viu una situació d’emergència que exigeix l’atenció màxima
per part dels poders públics, de la societat i del sistema educatiu. Estudis
sociolingüístics i experts coincideixen en la necessitat de comptar
amb una política de protecció i revitalització de la llengua, tant en
l’ensenyament com en l’ús en tots els àmbits socials. Què esperem?
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En les eleccions autonòmiques de
2015, les valencianes i els valencians
vam decidir que calia un canvi polític.
Vam apostar per unes noves maneres
de fer que posaren les persones
en el centre de l’acció política per
a avançar envers una societat més
justa, solidària i compromesa amb els
valors de la igualtat, la llibertat i la
justícia social. La societat reclamava
un canvi profund en les polítiques
socials, culturals i lingüístiques.
En aquest context, STEPV i la
Intersindical Valenciana ens vam
comprometre a contribuir per fer
efectius aquests canvis i vam demanar
al Consell presidit per Ximo Puig

El sistema educatiu
ha de garantir que
en les comarques
castellanoparlants tot
l’alumnat domine tant el
castellà com el valencià
en finalitzar la seua
escolarització obligatòria
l’aprovació de mesures en tots els àmbits
–també en la política lingüística– per a
assolir la igualtat de tota la ciutadania:
els mateixos drets i els mateixos
deures per a tota la ciutadania, per a
les persones parlants de qualsevol
llengua. Algunes d’aquelles propostes
segueixen encara pendents.
En els pròxims anys, el nou Consell
eixit de les urnes el 28 d’abril haurà
de dur a terme una política lingüística
valenta, ferma i coherent sensible amb
les propostes presentades per l’STEPV
i altres entitats compromeses amb la
llengua. Ara és el moment d’avançar.
En aquesta direcció, cal un nou marc
jurídic, una llei d’igualtat lingüística que

pose les bases i els mitjans perquè les
ciutadanes i els ciutadans gaudisquen
dels mateixos drets lingüístics. També
cal modificar i desplegar normatives
en matèria de funció pública, mitjans
de comunicació, relacions laborals o
atenció als nouvinguts, i moltes altres.
Per a equiparar-nos als altres territoris
amb llengua pròpia, s’ha d’augmentar
el pressupost per a la promoció i ús
del valencià; en les administracions
publiques urgeix una regulació perquè
el personal que hi treballa compte amb
els coneixements adequats i realitze la
seua tasca amb normalitat. Finalment,
cal garantir la reciprocitat entre els
mitjans públics de comunicació del País
Valencià, Illes Balears i Catalunya i
establir un espai comunicatiu compartit.

M. Antònia Font

E

l model lingüístic escolar
vigent a les Illes Balears
acaba de complir 20 anys.
La teoria és que, com a mínim,
el 50% de l’ensenyament s’ha
de fer en català a tots els nivells
educatius i a tots els centres

La legislatura va
començar amb molta
il·lusió, però en temes
de normalització
de l’ús del català
hem avançat poc
públics i privats concertats de les
illes. La normativa també permet
arribar a fer el 100% en català i la
majoria de centres de primària ho
fan tot en català, castellà i idiomes
estrangers en la seva llengua. Les
Socials i les Naturals s’han de fer
obligatòriament en català. I una

Presidenta de la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC), membre d’STEI-Intersindical

bona fita de la normativa és que
no es poden separar els infants
i joves en centres diferents per
raó de llengua, ni tampoc se’ls
pot separar per aules. Aquest
darrer fet afavoreix la necessària
cohesió social entre les persones
que parlen les diferents
llengües. Aquesta és la teoria.
Ara anem a la pràctica.
Molts de centres fan una o més
assignatures no lingüístiques
en una llengua estrangera. Fa
estona que demanam que la
Conselleria faci un estudi centre
per centre per saber com està
l’ensenyament en català i hem
preguntat si se’n normalitza l’ús
a les activitats extraescolars, als
menjadors, a les comunicacions
internes i externes del centre,
als claustres, etc. Segons el
Departament d’Inspecció, només
un 5% dels centres no fan el 50%
de l’ensenyament en català.
En canvi, els representants
de l’escola catòlica, on hi ha

escolaritzada una part molt
nombrosa de la població, diu
que el 34% dels centres privats
concertats no fan el 50% en català.
Per altra banda hi ha hagut un
gran debat per intentar assolir un
Pacte per l’Educació. El primer
document va sortir de la pròpia

Falta debat,
participació i
consens i sobra
feblesa, ambigüitat
i excés de cautela
comunitat educativa de totes les
illes. Després es va debatre al
Consell escolar de les Illes Balears
i al Parlament. No es va arribar al
consens. Hi va haver discrepàncies
pel model lingüístic escolar.
S’apostava per l’ensenyament de
llengües estrangeres, no quedava
prou clar que l’ensenyament en

català mantingués el 50% com
a mínim, ni tampoc es veia un
impuls clar per fer del català l’eix
vertebrador del sistema educatiu.
La legislatura va començar amb
molta il·lusió, però en temes de
normalització de l’ús del català
hem avançat poc. El que hauria
de ser una feina compartida i
de tots, no ha estat impulsada
des de les institucions de forma
coordinada. Hi ha hagut actuacions
poc ambicioses, massa febles
per arribar a ser efectives.
S’ha recuperat la capacitació
en català del funcionariat, però
no s’ha implantat de la mateixa
manera a la sanitat pública. Falta
debat, participació i consens
i sobra feblesa, ambigüitat i
excés de cautela. Alguns tenen
por a la demagògia dels partits
de l’oposició i dels grupuscles
extraparlamentaris que,
sense tenir cap representació
legítima, pretenen influir en
les decisions del Govern.

Fora de l’escola

N

o tota la feina la pot fer
l’escola. L’entorn escolar
és molt important per a la
veritable normalització de l’ús del
català. La legislatura començà
amb un acord de govern (PSIBPSOE, Més per Mallorca, Més per
Menorca i el suport de Podem),
plasmat en un document de 20
pàgines on la paraula català
només surt tres vegades. Per
altra banda, al Consell Social de
la Llengua catalana –creat com
a òrgan de participació i consens
de tota la societat illenca– no s’ha
incentivat la participació i no hi ha
hagut cap debat per escoltar els
diferents posicionaments i assolir
consensos... ni tan sols s’hi ha
tractat el document-proposta de
model lingüístic escolar elaborat
per un comitè d’experts de la
Universitat de les Illes Balears.

Ensenyament
En l’àmbit educatiu, tots els estudis i les
anàlisis confirmen que els programes
d’ensenyament en valencià són els únics
que permeten adquirir una competència
real i efectiva no sols en valencià, sinó
en les dues llengües oficials. L’adopció
de qualsevol programa plurilingüe
ha de garantir el dret de l’alumnat a
dominar i estar capacitat per a utilitzar
oralment i per escrit el valencià –
llengua minoritzada– amb igualtat amb
el castellà, també a ser competent
en una o més llengües estrangeres.
Avançar en aquesta direcció requereix
potenciar l’idioma propi, tot convertint-lo
en el nucli organitzador del currículum
i fomentar-ne la normalització en
l’ús social, administratiu i acadèmic
amb una adequada planificació per a
l’aplicació del programa plurilingüe
en tots els centres i territoris.
El sistema educatiu ha de garantir, a més,
que en les comarques castellanoparlants
tot l’alumnat domine tant el castellà
com el valencià en finalitzar la seua
escolarització obligatòria. Com
aconseguir-ho? Amb mesures decidides:
formació del professorat, reducció
de ràtios, materials curriculars, més
docents de valencià, derogació de la
normativa sobre exempcions. En les
universitats urgeix que s’incremente
la docència en valencià amb plans
específics que avancen decididament
fins a assolir la igualtat lingüística.
Només amb la implementació de
mesures com aquestes avançarem
envers la convivència, la igualtat
i la cohesió social i lingüística
de la societat valenciana.

Model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya

Escoltar al professorat
USTEC·STEs

Secretaria de Política Educativa

L’octubre de 2018 el conseller d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya presentava un
document sobre la política lingüística al sistema
educatiu.El text va suscitar dubtes i interpretacions
contradictòries. Les conclusions per part d’USTEC
de la proposta institucional són força crítics.

A

nivell general trobem
molta feblesa teòrica (...)
L’autonomia de centres
que és reclamada com a garantia
d’una política lingüística adaptada
al context, en realitat el que fa
és deixar en una situació de
vulnerabilitat i fragilitat a les
pressions de l’entorn. L’absència
d’unes directrius fermes
possibiliten, per exemple, que un
ajuntament hostil al català pugui
incidir en el projecte educatiu,
i per descomptat, el projecte
lingüístic del centre (...).

L’absència d’unes
directrius fermes
possibiliten que un
ajuntament hostil
al català pugui
incidir en el projecte
educatiu del centre
Bona part de les idees contingudes aquí responen a una
legítima i justificable ambició. Es
parla d’atenció individualitzada, de

promoure la llengua oral, d’incardinació amb la comunitat educativa. Tanmateix, enlloc es parla de
recursos, ni ràtios, ni desdoblaments, ni formació, elements absolutament imprescindibles per al
domini de, com a mínim, les quatre
llengües (...) I és especialment
sagnant que aquest nivell de feina
i esforç l’hagi de protagonitzar el
professorat (...).
Si bé es fan algunes referencies interessants i positives sobre
el paper de la lectura com a eina
imprescindible per a l’aprenentatge
d’idiomes en profunditat i com a
font de plaer, s’obvia (...) que els
successius plans d’estudis han
empès a la marginalitat els estudis
de literatura, font fonamental per
assolir els objectius proposats. Les
literatures han perdut un pes molt
gran en els currículums, i alhora,
la metodologia tradicional (cen-

trada a estudiar corrents, generacions, estils...) i amb fragments
molt breus de textos literaris, ha
menystingut la més interessant
metodologia anglosaxona d’estudi i
anàlisi d’autors i obres literàries en
profunditat, que, esclar, exigeixen

Valorem positivament
que als centres es
promogui la llengua
d’origen dels alumnes
com a fórmula de
respecte i reconeixement
per totes les llengües
un format de petit grup, desdoblaments i ràtios més baixes (...).
El fet que aquest document hagi
estat redactat al marge de l’opinió

del conjunt del professorat i els
seus representants, més enllà de
les bones intencions dels autors,
l’invalida com a proposta. El més
convenient seria partir de zero i
elaborar un nou document d’acord
amb la participació activa dels
ensenyants.
La valoració positiva dels
decrets d’autonomia, direccions i
provisió, així com la promoció de
l’entrevista personal per justificar
el projecte lingüístic és també un
element central que justifica la
nostra oposició.
Valorem com a element positiu
que als centres educatius es promogui la presència de la llengua
d’origen dels seus alumnes com a
fórmula de respecte i reconeixement per totes les llengües, així
com a manera d’estendre la interculturalitat entre tots els agents de
la comunitat educativa.
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Carme Miquel, Acadèmia Valenciana de la Llengua

Natxo Badenes, president d’Escola Valenciana

La mestra que es va fer escriptora

“Cal una llei d’igualtat”

Josep Antoni Fluixà

Clara Esteve Ferrer

Mestre i escriptor, director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

C

arme Miquel forma part d’una generació de mestres que patí en la infantesa
l’escola trista del període franquista. Una escola on la nostra llengua
era sistemàticament oblidada i amagada, i on, fins i tot, el paisatge de les
nostres terres era inexistent. No obstant això, Carme Miquel, com també un
entusiasta grup de mestres de l’època, optà per desenvolupar la vocació docent
i es va fer mestra. Però no per a repetir els mateixos continguts que havia aprés
de menuda, sinó per a renovar-los i introduir l’ús de la llengua dels xiquets i
de les xiquetes en l’aprenentatge i el coneixement de l’entorn més pròxim.

Carme Miquel entrà en contacte amb els
moviments de renovació pedagògica que
es generaven al País Valencià als anys
setanta del segle XX, influïts pel pedagog
francés Freinet. Carme Miquel és, en aquest

sentit, una de les pioneres en l’ús de la
llengua vernacla com a idioma vehicular en
l’ensenyament. Però aquest ús generava dos
problemes: la poca formació lingüística del
professorat en la llengua dels valencians

i de les valencianes i l’escassa oferta de
textos literaris per a infants que serviren
per a l’aprenentatge de la lectura.
Per sort, les dificultats no desanimaren els
mestres compromesos amb la renovació
educativa i emprengueren l’aprenentatge
del valencià, de manera autodidacta o
gràcies als cursos de Lo Rat Penat. I, fins i
tot, com és el cas de Carme Miquel, alguns
d’aquests mestres es van posar a produir
els textos per a les classes de llengua
que impartien als xiquets i les xiquetes
de la seua escola. Textos que iniciaren
la creació de l’actual literatura infantil i
juvenil valenciana. Una literatura de la qual,
sens dubte, Carme Miquel n’és una de les
pioneres. De fet, quasi podríem dir que n’és
la primera, perquè l’any 1970 publicava la
seua narració infantil Un estiu a la Marina
Alta, obra en la qual ens trobem amb un xicot
de catorze anys, Jaume, que ens explica
com és la seua comarca i ens descriu la
vida al poble en plena època estiuenca.
Per tant, hi trobem ja una de les
característiques principals de la literatura
de Carme Miquel: la importància de la terra
i del paisatge que ens envolta. Una qualitat
que es reforça amb el tractament minuciós

Alguns mestres van
produir textos per
als xiquets i xiquetes
de la seua escola
que iniciaren l’actual
literatura infantil i
juvenil valenciana
dels personatges i una preocupació pel
pas del temps que porta, inevitablement,
a la pèrdua d’una cultura popular amb
uns valors que no s’haurien d’oblidar.
Aquella primera publicació, potser,
l’encoratjà i Carme Miquel s’animà a
escriure un parell més de contes de tradició
popular, Marieta o les bromes d’un rei i La
rabosa, que publicà a l’editorial catalana
La Galera, la més important de l’època
dedicada a la literatura infantil i juvenil
en els anys 1972 i 1973, respectivament.
I l’any 1976, en col·laboració amb altres
mestres, donà a conéixer una obra que
reviscolà moltes consciències i que canvià,
sobretot, la perspectiva pedagògica de
molts mestres més joves que començaren
a exercir la docència en l’etapa de la
transició democràtica. Ens referim al
llibre Escola i llengua al País Valencià.
D’aquesta manera, Carme Miquel es
convertia, no sabem si per vocació inicial o
per la necessitat de disposar d’uns materials
didàctics, en una autora de referència per
a l’ensenyament de la nostra llengua i, per
això, no ens ha d’estranyar que, a principis
dels vuitanta, el seu nom figurara en llibres
text com Milotxa i Vola, Topi!, i en publicacions
divulgatives com Estimem la nostra llengua,
quadern editat per la Institució Alfons el
Magnànim l’any 1981. Amb tota aquesta
activitat, el pas, potser, ja estava fet i Carme
Foto: AVL

Miquel, la mestra de vocació, es transformava
també a poc a poc en escriptora. Motiu
pel qual, amb tota probabilitat, continuà
escrivint i aprofità les oportunitats que
començaren a donar-se amb la introducció
del valencià en el sistema educatiu i la
creació de plataformes i empreses editorials.
En un primer moment, Carme Miquel

La importància de la
terra i del paisatge que
ens envolta és una de
de les característiques
principals de
la literatura de
Carme Miquel
consolidà una obra infantil dirigida a xiquets
i xiquetes amb la publicació de títols com
Barrets barata rialles (1984) o La rabosa
viatgera (1995). Una obra que, a pesar de
la seua diversificació literària posterior, no
ha abandonat mai i que ha continuat amb
títols com La tortuga Caterina (2002) i la sèrie
Contes de Marc publicada per Edicions 96.
Obres a les quals caldria afegir el poemari
infantil El meu nom és un poema (2015)
escrit conjuntament amb Mercé Viana.

Llibres per a joves
Però de Carme Miquel, sobretot, s’ha de
destacar la seua producció literària per a
joves, iniciada amb la novel·la Uns papers
en una capsa, publicada per Bromera l’any
1994. Es tracta d’una història d’intriga
i d’aventura, ben construïda i amb una
riquesa literària que, en absolut, correspon
ja a l’obra d’una simple mestra aficionada a
escriure. Amb ella, Carme Miquel retorna al
seu paisatge de la infantesa, la Marina, i a la
reconstrucció d’un passat històric valencià
a través de la defensa d’un patrimoni en
perill. Aquesta novel·la tingué una encertada
continuació en l’obra L’amenaça de les
grues (2007), publicada també a Bromera
i amb una clara preocupació compromesa
amb el medi ambient. Finalment, ja en el
2014, Carme Miquel ens sorprengué amb
una tercera novel·la juvenil, publicada per
Bullent, adscrita al gènere de la narrativa
fantàstica i de ciència-ficció, mereixedora
d’una atenció crítica més detallada.
Però, dirigides també al públic lector juvenil,
Carme Miquel ens ha oferit, a més de les
tres novel·les esmentades, dues obres
imprescindibles, A cau d’orella. Cartes a
Roser (1997) i Murmuris i crits. Cartes a Mireia
(2003), que poden ser considerades com dos
exemples reeixits de conreu assagístic per a
joves i que, sens dubte, han de figurar en el
cànon de la nostra literatura contemporània.
I, evidentment, no podem oblidar la seua
producció novel·lística per a adults, amb títols
ben memorables com Aigua en cistella (1999),
amb la qual aconseguí el Premi de Novel·la
Ciutat d’Alzira, La mel i la fel (2005) i Mataren
el verd (2013): tres novel·les que la consagren
i l’afirmen definitivament com a escriptora.
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atxo Badenes (l’Alcora,
l’Alcalatén, 1958) coneix
bé allò de què parla i
s’explica molt i amb calma. No
és un mestre, però parla com
si ho fóra. Vicent Pitarch li va
transmetre l’estima pel país i per
la llengua fins que l’escolarització
de la seua filla el va connectar
definitivament amb l’ens del
qual és cap visible. Segueix
passejant pel seu Penyagolosa
però ara ha de recórrer totes
les comarques del País com
a portaveu principal d’Escola
Valenciana. És el primer president
de l’entitat organitzadora de
les ja històriques Trobades que
no es dedica a la docència.

En un país on alguns encara usen
la llengua per a separar la gent, 34
anys de Trobades no són poca cosa.
Abans que res, enhorabona.
Moltes gràcies. Escola Valenciana
no seria res si no fóra per l’esforç
de totes les coordinadores, dels
centenars de professors, de
tanta gent que fa possible aquest
moviment. Soc el cap visible d’un
gran aparell de voluntaris que
formem Escola Valenciana.
Sou un exemple d’unitat, això que
a la classe política li costa tant
d’aconseguir.
Sí, s’han de sumar esforços i
vertebrar el país. Dintre de cada
coordinadora tenim opinions
polítiques i socials diverses, però
ens uneix l’estima per la llengua.
“Som i serem paraules”. Creu que
el lema d’enguany de les Trobades,
que potser expressa confiança en
el futur, encaixa amb les dades que
coneixem sobre l’ús del valencià?
Les xifres diuen que en aquests
darrers quatre anys hem avançat.
Veníem d’un temps en què era
complicat avançar en l’ús de la
llengua perquè les polítiques del
govern no ho propiciaven. Amb 36
anys, bona part de la llei d’ús no
s’ha aplicat encara. Això sí, ara hi
ha moltes diferències. Diferències
entre Primària i el Batxillerat, entre
territoris com Castelló i Alacant...
Hi ha molt de camí per fer. I costa.
Costa.
Eixa “triple fragmentació” del
sistema educatiu apareix en
l’anàlisi de l’ús del valencià de
l’informe de la Carta Europea de les
Llengües Regionals i Minoritàries.
Sí. A Castelló hi ha un 70%
d’alumnat escolaritzat en valencià,
enfront d’Alacant, que té unes xifres
per davall del 30%, o València, entre
el 40 i el 50%, que en canvi aglutinen

Foto: Manel Àlamo

la major part de la població. També
són completament dispars les xifres
pel que fa a ensenyament públic
o privat, on hem retrocedit. Una
tercera fragmentació és entre etapes
educatives, entre Primària i etapes
avançades com la Universitat o la
Formació Professional, on no arriba
al 2% l’ensenyament en valencià.
Tenim molt de camí per recórrer.

Escola Valenciana
no seria res sinó
fóra per l’esforç de
les coordinadores,
jo només sóc el cap
visible d’un gran
aparell de voluntaris
En el 25 aniversari de la Llei d’ús
i ensenyament del valencià, un
informe de la Mesa d’Ensenyament
del Valencià assegurava que era
una “llei de mínims, acomplida al
mínim”.
Potser fóra l’única llei que es
podia fer en aquell moment, però
aleshores ja em semblava pobra.
Ara, amb perspectiva, diria que tant
de bo s’haguera acomplit. Pel que
fa a l’ús social s’ha avançat molt poc
i pel que fa a l’ensenyament hem
progressat, però hem anat sempre
a mínims.
Què es pot fer per endreçar-ho?
Moltes coses. Per exemple, una llei
d’igualtat lingüística que avance
en tots els àmbits, més enllà de
l’ensenyament. A l’administració
pública, per exemple, encara no es

demana la competència lingüística,
una mesura que s’havia d’haver
acomplit amb el Pacte del Botànic.
S’ha avançat però encara som
l’única comunitat amb dues llengües
oficials que no la té.
La Conselleria d’Educació ha
aprovat la llei de plurilingüisme.
Quina valoració en fa?
És una llei que ve encotillada
per la LOMQE, que nosaltres
volem que es derogue. La llei
Wert posa entrebancs a la llei del
plurilingüisme, que d’entrada no és
la que més ens agrada, tot i que ben
aplicada per un govern progressista
permet avançar. Però en mans d’un
altre tipus de govern, en canvi, la llei
pot ser perillosa perquè posa molt
fàcil el retrocés de la llengua.
Per què?
Perquè és anar a mínims, com
teníem abans. És el que ara
Ciudadanos demanà al govern
català. Emprada d’una manera
antivalencianista, la llei de
plurilingüisme pot endarrerir
l’ensenyament en valencià.
Com valora la reobertura de la
radiotelevisió pública valenciana?
Tot i que tenia una part que no
ens agradava, alguns programes
de Canal 9 van fer més per l’ús la
llengua que Escola Valenciana, era
una finestra que arribava a totes
les cases. L’obertura d’À Punt ens
alegra i ens esperança. De segur
que contribuirà a l’augment de l’ús
social del valencià.
La meua filla, valencianoparlant,
ha començant a anar a una escola
en valencià però amb els seus

companys quasi sempre parla en
castellà. Això és extrapolable a
moltes altres famílies, si més no, de
grans ciutats. Per què ocorre açò?
Eixos xiquets han estat molts anys
sense referents, a la televisió, al
cinema... Per això parlen en castellà,
perquè és la llengua que senten
més en la seua vida. Per això la
necessitat de la televisió pública, o
d’una nova llei d’igualtat lingüística
que potencie l’ús de valencià en els
mitjans de comunicació, el cinema,
les institucions públiques. Vull dir
una cosa: també és culpa nostra.
Som un país d’acollida, ho hem
demostrat moltes vegades, però
això ens fa, de vegades, canviarnos al castellà. Eixe primer pas
d’adreçar-nos a la gent en valencià
és responsabilitat nostra, no només
d’unes polítiques d’igualtat.

Eixe primer pas
d’adreçar-nos a la
gent en valencià és
responsabilitat nostra,
no només d’unes
polítiques d’igualtat
Propiciem com caldria la integració
lingüística de l’alumnat nouvingut?
Des d’Escola Valenciana impulsem
el voluntariat lingüístic i elaborem
materials amb el suport de les
administracions, però la realitat
és que no fem tot el que caldria.
S’està avançant però cal incidir
en aspectes com la redistribució
d’aquest alumnat o la
dotació de més recursos i
més mestres.

Ha dit que com a president d’Escola
Valenciana un objectiu és impulsar
el relleu generacional al si de
l’entitat.
La majoria de la gent que estem
al capdavant d’Escola Valenciana
ens hi vam enganxar perquè
ens sentíem agredits i la nostra
resposta va ser lluitar. Els joves ara
no tenen tant aquesta necessitat,
perquè ho han viscut tot amb més
normalitat. És un repte enganxar
aquesta gent, la societat ha canviat
molt en els últims anys. L’any que ve
celebrarem un congrés per debatre
el nostre paper en la societat actual.
Són optimistes?
Nosaltres, sempre. D’il·lusió, no
ens en falta. Optimisme, tampoc.
I de ganes de lluitar per la nostra
llengua, ens en sobren. Entre tots
aconseguirem fer un País Valencià
més digne.
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Escrit avui

Escola Censal de Castelló

El cercle màgic. Assaigs sobre cultures,
pobles i nacions (1973-2008)

36 anys d’escola
pública valenciana
Empar Franch

JOAN FRANCESC MIRA

Els treballs d’aquest volum analitzen molts temes que
han marcat la trajectòria intel·lectual del seu autor, com
l’evolució de les societats tradicionals o la construcció
dialèctica entre cultura, identitat i nacionalisme, narrats
des de la seua singular mirada. L’extensió del recull situa
J.F. Mira com una figura fundacional de l’Antropologia, quan
aquesta era encara una disciplina acadèmica emergent.

Societat i escola en pau+. Converses

A

Amb el temps, el treball envers el
valencià de l’escola –ubicada enmig
d’un barri on conviuen persones de
distintes procedències i idearis– s’ha
trobat amb entrebancs que han posat a prova aquest compromís. Després de 36 anys, malgrat una legislació que no sempre hi és favorable,
l’escola Censal manté viu l’esperit
de la comunitat el compromís amb
la llengua.

Projecte lingüístic
Dins del marc normatiu, el nostre
projecte lingüístic aposta pel valencià com a llengua vehicular, perquè la millor manera que l’alumnat
aconseguisca el seu dret a dominar i
a estar capacitat per a utilitzar el valencià –en igualtat amb l’idioma dominant en la societat– és fer que la
llengua minoritzada esdevinga el pal
de paller del nostre model educatiu.
Si, com passa ara mateix, l’ús social
de la llengua pròpia es manté en uns
nivells molt baixos, cal que l’escola
prioritze el valencià per a compensar
aquestes mancances. Consegüent-

Arcadi Oliveres, David Fernàndez, el pare Manel, Francesc
Torralba, Jordi Capdevila, Pilar Gargallo, Jordi Sànchez,
Jordi Palou són algunes de les veus que en aquestes
pàgines contribueixen a reconstruir el concepte de pau+,
encarnat en vivències que acompanyen, matisen i donen
vida a una visió clara, tangible i quotidiana de la pau. Es
tracta, en tots els casos, de persones que treballen per a la
pau des de diferents espais i que consideren l’escola com
un escenari clau i indefugible de construcció de pau.

ment, cal que assignem recursos per
al seu desenvolupament. La institució escolar ha d’afavorir que l’alumnat conega el territori, la natura, ha
d’oferir-li els vincles amb la comunitat on s’insereix: el país, la gent, la
llengua. Com bé diu el nostre projecte lingüístic, en sintonia amb els eixos del moviment Escola Valenciana,
la funció educativa és fonamental
envers la normalització lingüística,
que és l’eix central de la recuperació de la llengua i la cultura pròpies.
Es tracta d’una funció cabdal envers
la integració lingüística i cultural de
totes les xiquetes i els xiquets. Per
tot això, en l’escola Censal apostem
per la immersió lingüística. D’acord
amb aquest enfocament pedagògic,
el valencià esdevé la llengua d’ensenyament dels infants –de tots els
estrats i procedències socials, culturals i geogràfiques– en els seus primers passos escolars. Des de l’escola ens esforcem per compensar
les mancances socials que pateix la
nostra llengua.
Aconseguir els mateixos objectius per a les dues llengües oficials
implica prioritzar l’ensenyament del
valencià i convertir-lo en el vehicle
d’instrucció principal per a tot l’alumnat. Com demostren tots els estudis
i avaluacions realitzades al llarg del
temps, iniciar el procés de l’aprenentatge en una llengua diferent de
la familiar, la pròpia del medi escolar, afavoreix el procés maduratiu
dels xiquets i les xiquetes. Si aquest
procés continua en tota l’escolaritat

obligatòria, aquestes bases afavoreixen l’adquisició d’altres idiomes.

Llengua de comunicació
La llengua de comunicació entre la
comunitat educativa i amb l’exterior
és també el valencià, com reflecteix
el pla de normalització lingüística.
Dediquem esforços per a apropar
tot l’alumnat al territori amb activitats de senderisme pels entorns
naturals: el Clot de la Mare de Déu
a Borriana, el Termet a Vila-real, la
Via Verda de Benicàssim a Orpesa,
la platja del Pinar, la serra d’Espadà, Vilafamés, la Pobla, Borriol, el
Desert de les Palmes, la serra d’Irta

Apostem per la
immersió lingüística,
el valencià esdevé la
llengua d’ensenyament
dels infants en els
seus primers passos

i fins i tot Penyagolosa. També organitzem eixides amb unes famílies sensiblement implicades en un
projecte educatiu que preveu la seua
participació quotidiana i que aprofita
i valora el seus coneixements i sabers en distintes activitats, tallers,
contacontes... L’ampa de la Censal,
compromesa amb la llengua i la

cultura, organitza festes amb l’equip
docent: la Pau i la Solidaritat, Sant
Antoni, dones i xiquetes científiques, jornades i final de curs amb
actuacions de grups musicals de la
terra. En Educació Física es treballen esports com la pilota valenciana
(raspall) i altres jocs tradicionals.
Les eixides a la ciutat són constants:
centre històric, Mercat Central,
Ajuntament, museus, Castell Vell,
Magdalena...
Entenem que és important promoure el sentit de pertinença a l’escola, veure’ns i sentir-nos com una
autèntica comunitat perquè totes i
tots formem part d’un mateix projecte al qual donem vida. Tot això ho
aconseguim amb aquestes activitats
gràcies en bona part al fet que som
una escola d’una línia i aprofitem
aquesta condició per a organitzar
activitats internivells i de tota
l’escola. Amb els contacontes, per exemple, l’alumnat
més gran conta contes al
més menut. En les jornades de jocs cooperatius
es barreja tot el món,
des d’Infantil fins a 6é. En
el teatre de final de curs,
l’alumnat més gran acompanya i ajuda l’alumnat més
menut, i entre tots, representen una
obra vinculada amb la nostra cultura.

Educació inclusiva
En els darrers cursos l’equip de
mestres hem apostat per meto-

dologies inclusives, on l’alumnat és
el protagonista del seu aprenentatge, totes les persones desenvolupen les seues capacitats i se senten
integrades. Mitjançant el treball
cooperatiu –experiències en grups
reduïts, activitats manipulatives,
propostes de lliure circulació en aules de distints nivells, integració de
les llengües i les TIC, ús de tauletes digitals, còmics, presentacions,
mapes conceptuals, taulers virtuals,
projectes de treball, caixes de recerca, etc.–, els aprenentatges són més
rellevants i significatius. El compromís amb l’ideari de la Censal, amb
els valors de la nostra llengua i cultura, es manté ben viu. Ara com el
primer dia.

Els sistema racista dels Estats Units va començar a trontollar
quan l’1 de desembre de 1955, en un autobús de Montgomery,
Alabama, una jove negra es va negar a cedir el seient a un
home blanc. Rosa Parks va ser detinguda però el seu gest es
va convertir en un símbol de la lluita pels drets civils. Aquest
volum recorre la biografia i el compromís i la militància política
d’aquesta dona rebel que s’ha convertit en referent de la gent que
des de la no-violència treballa contra la desigualtat i l’opressió.

BRAULI MONTOYA

Octaedro, Barcelona 2018
152 pàg.

Foto: Escola Censal

JEANNE THEOHARIS

Aproximació a la història social
de la llengua catalana

M. CARME BOQUÉ

mb la promulgació de la
Llei d’Ús i Ensenyament
del Valencià, el 1983 naixia
l’escola pública Censal, hereva
de la filosofia de la cooperativa
del Rotgle, constituïda uns quants
anys abans per un col·lectiu
que apostava perquè la llengua
del poble fos la de l’escola dels
seus fills i filles. El seu projecte
educatiu, de caràcter democràtic
i progressista, se sustentava
en la implicació de les famílies,
l’arrelament a l’entorn, l’atenció
a la natura i el medi ambient. En
aquella primera Censal l’alumnat
es desenvolupava i aprenia en
la seua llengua, però no només
era això l’important. L’escola
realitzava, amb el suport actiu
de les famílies, les festes de
les estacions de l’any i moltes
altres activitats extracurriculars:
tallers, ràdio, premsa, teatre,
certàmens literaris, cursos de
natació, estades en granges escola,
eixides a la natura, jocs, etc.

La vida rebel de Rosa Parks
Sembra llibres, València, 2018
424 pàg.

Institució Alfons el Magnànim, València, 2018
426 pàg.

Mestra de l’Escola Censal

La millor manera que
l’alumnat domine i
utilitze el valencià
és que la llengua
minoritzada esdevinga
el pal de paller del
model educatiu
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Bromera, Alzira, 2018
168 pàg.
La història social, una disciplina basada en elements demogràfics,
econòmics i altres que condicionen la vida de les persones,
quan s’ocupa de la consciència col·lectiva, té una translació a
la llengua i la seua evolució al llarg del temps. Ser conscient o
no ser-ho de parlar una llengua pot ser un factor decisiu per a
comprendre els daltabaixos viscuts per una comunitat lingüística,
en aquest cas de la catalana. Montoya, membre de l’IEC i l’AVL,
és sociolingüista i professor de la Universitat d’Alacant.

L’infinit a les teues mans

L’interés per la llengua dels valencians

ENRIC SENABRE

JOSEP DANIEL CLIMENT

Bromera, Alzira 2018
160 pàg.

Llibres de la Drassana, València,2018
168 pàg.

L’autor, professor de Filosofia i Ètica d’institut, és autor d’altres
treballs d’innovació pedagògica i és un defensor de la presència
en les aules de les pantalles i les tecnologies. En aquest
treball, adreçat a estudiants de secundària, una colla de joves
passen l’estiu enganxats als seus mòbils però quan tornen a
les classes la principal protagonista comença a replantejar-se
la informació que ha penjat en Internet quan rep comentaris
d’un misteriós assetjador. L’obra inclou una guia didàctica.

L’autor es pregunta: “Els valencians, tenim interés actualment
pel valencià? Històricament hem tingut interés per conservarlo? Però, sobretot, volem convertir-lo en la llengua de futur?”.
Personatges, llibres i fets cabdals, claus per tal que la societat
perceba el valencià com una llengua de cultura digna i amb
projecció de futur desfilen per aquestes pàgines: T. Llorente, L.
Fullana, C. Salvador, M. Sanchis Guarner, E. Valor, N. Primitiu,
F. Ferrer Pastor, M. Beneyto o M. Ibars, entre altres.

Ritmes d’ara i ací

La Fúmiga: de festival amb alumnes
Vicent X. Contrí

N

o són poques les ocasions
en les quals el professorat
intenta posar música en
valencià a les aules sense massa
èxit. Ens deixem portar, potser, pels
gustos personals, per les lletres
acurades o per aquells versos
de poetes musicats que semblen
imprescindibles per a sobreviure
al currículum. En les darreres
dècades tenim per a triar. Recorde
aquella alumna d’Elda quan em va
dir “Caram, professor! També hi ha
rumba en valencià?”. I tant, digueu
un estil i jo us la portaré a classe.
Com els programadors d’una sala
de concerts, busquem recursos
per seduir els estudiants, però cal
saber què els agrada als joves.
Un dels darrers fenòmens és La
Fúmiga, una formació d’Alzira que
explota l’èxit de les xarangues,
tan arrelades a les festes del
País Valencià. Les melodies més
apegaloses de les cercaviles
portades dalt dels escenaris, com
en els grans festivals que omplin
de colorit i sons els nostres pobles

i ciutats. La Fúmiga va irrompre
l’estiu de 2017 amb “Karrasketon”,
un cant a l’estiu, la mar, les ganes de
festa i la germanor. Una composició

interpretada amb la col·laboració
de Mireia (Pupil·les) i que, amb
el nom, parodiava el tan amanit
reguetó importat de Sudamèrica.

Però l’èxit arribà un estiu més tard
amb el vídeo de “Mediterrània”. De
nou La Fúmiga amb el comboi i les
ganes de passar-ho bé com a eix

Foto: La Fúmiga

motivador, i tot farcit de vents i
percussions, amb les rúbriques finals
de Vadebo i El Diluvi. El resultat:
prop de 140.000 visualitzacions a
Youtube i un fum de concerts. Són
ja imprescindibles en qualsevol
festival que comporte bon rotllo, zona
d’acampada i ganes de riure i ballar.
En 2019 continuen amb una altra
composició ad hoc per a la festa
que inclou a la lletra un homenatge
a les bandes punteres de rock en
valencià. “Cançó que mai s’acaba”
inclou versos de la Gossa Sorda,
Aspencat o Obrint Pas. Tan explícit
com el vídeo clip, en el qual La
Fúmiga apareix junt als components
d’Aspencat, la Gossa Sorda o Xavi
Sarrià. I per arrodonir les sinèrgies
el protagonista de l’audiovisual
és Macondo, el conegut venedor
de samarretes i dj. L’actual Gira
d’Escola Valenciana és un bon
moment per conèixer La Fúmiga en
concert i esbrinar els seus directes.
Portar-los a les aules està en les
nostres mans, l’ensenyament en
valencià guanyarà de totes totes.
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La Colla d’À Punt

Una aposta ferma
pel públic infantil
Les xiquetes i xiquets
de 0 a 12 anys poden
sumar-se a La Colla
amb l’ajuda de la
mare, el pare, el tutor
o la tutora a través
del web d’À Punt

Foto: À Punt Mèdia

Albert Arnau
Cap d’Innovació i Nous
Formats d’À Punt Mèdia

H

ola, Bíter! Holaaa, Bíter! Holaaaaa, Bíter! La salutació ix de boca
de la menuda Alba. Té 3 anys i una energia incandescent. Cada
vegada que repeteix la frase va augmentant els decibels per a
fer-se notar. Així fins que aconsegueix el desig que tant anhela: la salutació
dels Bíters (“holaaaa!!!”), reverències, besos, abraçades i… assossec.

Els Bíters són éssers binaris no gens
ordinaris que habiten a l’interior de
les tauletes tàctils, viuen aventures
elèctriques, s’enfronten al malvat
Malware i canten cançons tradicionals
valencianes: El Joan Petit, La tarara,
La Panderola, etc. Cançons que a
molts ens porten records... i que
Alba taral·leja amb una desimboltura
impròpia de la seua edat.
Els Bíters van viatjar per primera
vegada de la tauleta al televisor
un 25 d’abril, el del 2018. L’inici
de les emissions en proves de la
televisió d’À Punt, l’espai públic
de comunicació valencià, va ser
un gest de complicitat amb els
més menuts de la casa, orfes de
programes en valencià des de feia
vora un lustre. La Colla d’À Punt va
nàixer al voltant dels continguts per
als menors de fins a 12 anys
La Colla és la comunitat infantil
d’À Punt al voltant de la qual gira
tot un univers d’experiències
de diversió, aprenentatge i
entreteniment que circulen per
les aplicacions mòbils, el web, els
videojocs, els espectacles al carrer,
els jocs tradicionals, la televisió i la
ràdio, així com un munt d’activitats
d’oci i aventura per a tota la família.

Concepció transmèdia
La Colla exemplifica la concepció
transmèdia d’À Punt. És un fenomen
associatiu que es fonamenta sobre
els principis establits en la Carta
de valors que À Punt promou a
través dels seus contiguts, accions
i activitats, com ara la convivència;
el respecte a la diversitat; el foment
dels coneixements científics,
culturals, artístics i humanístics;
l’esforç i la superació; la promoció
de la vida saludable, l’esport i el joc
net; el respecte pel medi ambient
i el compromís per conservar-lo
i millorar-lo; el principi d’igualtat
efectiva entre homes i dones,
cooperant en les estratègies contra
la discriminació del col·lectiu
LGTBIQA+; el foment i la difusió del
valencià, i la utilització de les noves
tecnologies a fi d’impulsar la societat
de la informació.
Si els Bíters habiten en una
tauleta, les Feretes viuen en un
cau. Quarantamaula, Dragolina,
Butoni, Tombatossals i Bubota són
cinc feres que volen fer por, però
que no sempre ho aconsegueixen.
Assagen maneres d’esglaiar noves
i han muntat una xaranga per a

tornar a ser reconegudes mentre
redescobreixen jocs, flora, fauna,
rondalles i festivitats valencianes.
Ixen del cau i cobren vida en els
festivals de La Colla en Ruta, quan
pugen a l’escenari per a actuar
davant del públic infantil. Prop
de 10.000 persones van acudir al
parc de Ribalta de Castelló, l’1 de
desembre passat, i 20.000 als jardins
de Vivers de València, el 22 del
mateix mes. Van ser les primeres
parades, però n’hi haurà més de
previstes per tot el País Valencià
per tal d’oferir jornades educatives i
d’oci amb concerts, tallers educatius,
concursos, funcions de teatre i la
recuperació de jocs tradicionals.

La Colla és la comunitat
infantil d’À Punt al
voltant de la qual
gira tot un univers
d’experiències de
diversió, aprenentatge
i entreteniment
El grill Cri no se’n perd ni
una. Viatja per tots els capítols
de Catacric, Catacrac, la sèrie
d’animació basada en les rondalles
d’Enric Valor que transmet valors
educatius i fomenta l’aprenentatge
del valencià. Com tots els programes
de La Colla d’À Punt, es pot veure
a la carta on es vulga i quan es
vulga, bé des del web d’À Punt o
des de l’app específica de La Colla,
disponible per a Android i iOS. També
per la televisió d’À Punt, cada matí,
de dilluns a divendres, de 7:00 h
a 8:00 h, i els caps de setmana i

festius, de 8:00 h a 12:00 h.
El consum de continguts per part
del públic infantil es fa en un entorn
segur amb control parental i es
distribueix per edats en preescolar i
infantil. També hi ha un espai per al
foment de l’aprenentatge de l’anglés
des de ben xicotets.
Les xiquetes i xiquets de 0 a 12
anys poden sumar-se a La Colla amb
l’ajuda de la mare, el pare, el tutor
o la tutora a través del web d’À Punt
i també en persona, als punts físics
desplegats en les activitats de carrer.
Més de 6.000 menuts tenen el carnet
oficial de La Colla d’À Punt, que els
obri les portes a un fum d’aventures:
conduir karts, llançar-se amb
tirolina, navegar per rius o posar a
prova les habilitats sobre dues rodes
són alguns dels exemples que estan
detallats en el web d’À Punt.

El professorat i l’alumnat d’ESO i
batxillerat tenen a l’abast les guies
didàctiques d’Una habitació pròpia, el
programa transmèdia de divulgació
literària, que estan allotjades en
el web d’À Punt. Diversió, cultura
i aprenentatge es combinen en
el concurs Rosquilletres, un repte
lingüístic en la ràdio i la televisió
d’À Punt per a alumnes de 2n i 3r
d’ESO procedents de 184 centres
escolars valencians. El programa és
un èxit d’audiència i ha aconseguit
el 6,7% de quota de pantalla. Els
més menuts, per la seua banda,
aprenen nous conceptes amb Júlia,
una xiqueta curiosa i aventurera, i el
seu millor amic, Gilbert, un monstre
revoltós i fartó, que viuen aventures
meravelloses gràcies a l’ajuda d’Om,
un arbre màgic que els portarà a
mons fantàstics. També canten en
valencià amb Nina, una xiqueta que
viu al planeta Mimos amb els seus
amics Pep, Mateu i Beti. Al ritme de
la música aprenen a respectar el
medi ambient i, mentre s’entretenen,
comencen a comprendre valors
essencials de la convivència com ara
la igualtat i la solidaritat.
Passarà el temps. Alba es farà major i, de segur, recordarà emocionada
l’univers d’experiències viscudes gràcies a La Colla d’À Punt.
Per a saber-ne més:
Web de La Colla: https://apuntmedia.
es/va/la-colla

Aprenentatge actiu
La Colla va nàixer per a promoure
la participació i la interactivitat.
Per això s’han programat visites
als rodatges de les sèries infantils,
s’ha fet una aposta decidida per
l’entreteniment i l’aprenentatge actiu
amb jocs interactius allotjats en l’app
de La Colla i s’ha creat La Colla i...
acció! per a continguts audiovisuals
elaborats a les escoles i dirigits a
xiquets i xiquetes fins a 12 anys,
així com À Punt i... acció! per a joves
en edats compreses entre 13 i 18
anys i creats en centres d’educació
secundària. És contingut exclusiu
en línia allotjat en el web d’À Punt.
El pròxim pas serà la distribució de
podcasts produïts a les aules.
A més, la programació infantil
i juvenil d’À Punt és una eina
excel·lent per a la docència.
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