II Trobada del Voluntariat Lingüístic
Almedíxer (Almedíjar, Serra d’Espadà), 11, 12 i 13 d’abril de 2014
La Universitat Politècnica de València organitza la II Trobada del Voluntariat Lingüístic a
Almedíxer (la Serra d’Espadà), els dies 11, 12 i 13 d’abril de 2014, adreçada al Voluntariat
Lingüístic de la UPV i oberta als voluntariats lingüístics d’altres universitats.
OBJECTIUS
- Dinamitzar el Voluntariat Lingüístic de la UPV mitjançant activitats de convivència i de
formació relacionada amb la llengua.
- Desenvolupar estratègies per a potenciar el coneixement i l’ús del valencià en la comunitat
universitària.
- Crear estratègies per a afavorir l’aprenentatge i l’ús del valencià entre els nouvinguts.
- Afavorir els contactes entre el Voluntariat Lingüístic de la UPV i els altres voluntariats
lingüístics universitaris.
- Conèixer els valors històrics, geogràfics i culturals del territori valencià, com ara la Serra
d’Espadà i les comarques de l’Alt Palància, l’Alt Millars i la Plana Baixa.
DESTINATARIS
Voluntariat Lingüístic de la UPV i voluntariats lingüístics d’altres universitats.
PROGRAMA
DIVENDRES 11 D’ABRIL
16 h

Eixida des de l'avinguda dels Tarongers (punt de trobada 12 de la UPV,
abans de la parada de l'EMT, prop del bou)

17 h

Rebuda a l’Alberg Almedíjar: distribució de les habitacions

19 h

Benvinguda:
- M. Ángeles Latorre, regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Almedíjar
- Sergi Linares, cap del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de
la UPV
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19.15 h

Comunicació: “Història, geografia, cultura i llengua de les comarques de
la Serra d’Espadà (l’Alt Palància, l’Alt Millars i la Plana Baixa)”, a càrrec
de Joan Vicent Pitarch, tècnic en Turisme per la Universitat Jaume I

21 h

Sopar

22 h

Dinàmiques de grup i jocs de rol, coordinats per Maria Orts, Servei de
Promoció i Normalització Lingüística de la UPV
Passeig-gimcana nocturn.

DISSABTE 12 D’ABRIL
8h

Desdejuni

8.45 h

Comunicació: “Fauna i flora del Parc Natural de la Serra d’Espadà”,
Vicente Ferri, guia del Parc Natural

9.15 h

Excursió guiada: Ruta Almedíxer - barranc d'Almansor - vall de la
Mosquera - Cerro Gordo - coll de la Ivola - camí d’Almansor - Almedíxer
(esmorzar i dinar en la ruta)

17 h

Temps lliure

19 h

Tallers (cal triar-ne un):
1.1. “Drets lingüístics”, Alfons Esteve, advocat i cap del Servei de Política
Lingüística de la Universitat de València
1.2. “Seguretat lingüística a classe”, Maties Segura, tècnic del Servei de
Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I

21 h

Sopar

22 h

Concert de folk i taller de balls tradicionals, amb Balla2 i Anna Codonyer
Plaça de l’Església

DIUMENGE 13 D’ABRIL
9h

Desdejuni
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9.45 h

Tallers (cal triar-ne un):
2.1. “Assertivitat lingüística”, Gemma Sanginés, psicòloga especialista en
hàbits lingüístics
2.2. “Acolliment lingüístic i plurilingüisme”, Frédéric Fasquelle, màster de
Gènere i Polítiques d’Igualtat i membre del Voluntariat Lingüístic de la
Universitat de València

11.45 h

Col·loquis (cal participar en un d’ells):
a)

12.15

“L’experiència dels mentors lingüístics: una forma eficaç
d’aprenentatge i dinamització?”
b) “La informació als futurs estudiants universitaris com a activitat de
promoció lingüística universitària: com la fem possible?”
Visita guiada al celler de Bodegas Alcovi (les persones interessades ho han
de comunicar a l’organització)
Temps lliure

14 h

Dinar

16 h

Eixida cap a València

17 h

Arribada a València

LOCALITZACIÓ: Albergue de Almedíjar (Almedíxer, Serra d’Espadà), C/ Carboneras, 4
PREINSCRIPCIÓ
Places limitades. La inscripció és gratuïta, però s’ha d’assumir el compromís d’assistir a la
Trobada, una vegada l’SPNL confirme la preinscripció.
1. TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ: fins al 8 d’abril (23.55 h)
El Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) confirmarà la preinscripció el 9
d’abril per correu electrònic des de dinamitzacio.apnl@upv.es, segons el nombre de
sol·licituds.
Per fer efectiva la inscripció, cal respondre el correu per confirmar l’assistència abans de les
8 h del dia 10.
2. FORMA DE PREINSCRIPCIÓ: mitjançant el formulari en línia.
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TRANSPORT
Amb autobús. Eixida a les 16 h (cal ser puntuals) des de l'avinguda dels Tarongers, al punt de
trobada 12 de la UPV, abans de la parada de l'EMT, prop del bou.
Tornada al mateix punt.
(Nota: Les persones que no viatgen amb autobús ho han de comunicar a l’organització.)
EQUIPAMENT
A més del document d'identitat o passaport i targeta sanitària, és recomanable l’equipament
següent:
a) Per a l’alberg: una tovallola de dutxa, un joc complet de llençols (amb funda de coixí) o un
sac de dormir, xancletes de dutxa. L’alberg també pot llogar els llençols (1,5 €) i la tovallola
(1 €).
b) Per a l’excursió: calçat esportiu, carnet de senderisme (si el teniu), gorra o barret, calçat
de muntanya (preferible) o esportiu (que no tinga la sola llisa), calcetins apropiats, roba
adequada, impermeable, ampolla amb aigua (1 l o 1,5 l), barretes energètiques o fruits
secs, càmera fotogràfica, crema solar, bastons de senderisme (si en teniu), motxilla
(aconsellable)
HABITACIONS
Hi ha habitacions de 4, 8 i 12 llits. En el formulari de preinscripció cal marcar la preferència pel
tipus d’habitació, cosa que l’organització tindrà en compte per intentar complir el major
nombre possible d’interessos.
ALIMENTACIÓ
Els àpats tindran en compte la gastronomia tradicional. Si hi ha certs aliments que els
participants no poden menjar per motius de salut, conviccions o creences, cal especificar-los en
el formulari de preinscripció per fer-ne una previsió adequada.
EXCURSIÓ GUIADA
Ruta circular: Almedíxer - arc i assut de l’Estret - barranc d'Almansor - la Castanyera - CV-200 penya del Moro - vall de la Mosquera - Mas de la Mosquera - coll de la Penya Blanca - Cerro
Gordo - coll de la Ivola – camí d’Espadà - camí d’Almansor - font d’Almansor - Almedíxer) (vegeu
el mapa de la ruta)
Distància: 15 Km
Durada: aprox. 5.30 h, anada i tornada
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Dificultat: mitjana
Nota: es pot fer lineal fins al Mas de la Mosquera, 5,8 Km, aprox. 3 h, anada i tornada.
Esmorzar i dinar en la ruta.
ASSEGURANCES
La Trobada estarà regida per l’assegurança de responsabilitat civil de la UPV. Per a l’excursió, hi
ha una assegurança d’accidents de l’alberg.
REQUISITS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS
A més de la informació continguda en aquest document, les persones participants han de tenir
en compte els requisits i les obligacions següents:
a) Requisits
La inscripció només serà vàlida si es compleixen els requisits següents:
 Ser major d'edat
 Estar inscrit/a en un programa de voluntariat lingüístic de la UPV o una altra de les
universitats de la Xarxa Vives
b) Obligacions de les persones participants
Cadascuna de les persones inscrites participa en les activitats de la Trobada sota la seua
responsabilitat. Qualsevol abús comportarà la pèrdua immediata de la condició de voluntaris i
del dret de participar en les activitats i serveis, inclosos els transports i l'allotjament. Les
persones inscrites accepten explícitament totes les obligacions assenyalades en el document
“Requisits i obligacions de les persones participants en la II Trobada del Voluntariat Lingüístic”.

ORGANITZA
Universitat Politècnica de València. Servei de Promoció i Normalització Lingüística
COL·LABOREN
Ajuntament d’Almedíjar, Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, Servei de
Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I, Parc Natural de la Serra d’Espadà, Bodegas
Alcovi. Cooperativa Vitivinícola de Almedíjar
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MÉS INFORMACIÓ
Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV (www.upv.es/bondia)
dinamitzacio.apnl@upv.es
96 387 77 08
Telèfon de l’organització durant la Trobada: 619 316 135
Facebook del grup del Voluntariat Lingüístic de la UPV
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