
 
 

 

 

Benvolguts companys i companyes: 

 

 Abans que res i esperant que hagueu passat un bon estiu, us desitgem un 

bon retorn a la feina amb noves forces per tal d’encetar el nou curs que se’ns 

presenta farcit de projectes interessants. El treball per una escola en valencià de 

qualitat, la nostra, que entre tots els ensenyants i molts pares i mares hem 

construït, és continuat i ens anima a seguir a pesar de les dificultats externes que 

se’ns presenten.  

  

Des d’Escola Valenciana tenim plantejades diverses iniciatives de les 

quals us anirem informant puntualment. D’una banda hi ha el nostre cinqué 

Congrés que du per títol “Escola Valenciana, més enllà del plurilingüisme”. 

D’altra banda tenim en marxa la “Xarxa de Centres Educatius de Qualitat” i 

finalment hi ha el Congrés que se celebrarà a Benissa l’any que ve sobre 

“Riuraus, paisatge i vida”. És sobre aquest darrer projecte en concret que ara us 

volem informar, en el ben entès que puntualment sereu també sabedors de totes 

les altres iniciatives d’Escola Valenciana. 

 

 

  CONGRÉS: “RIURAUS, ARQUITECTURA, PAISATGE I VIDA” 

 

Data de celebració: octubre de 2012 
 

Entitats organitzadores: Universitat d’Alacant  (Vicerectorat d’extensió 

Universitària), Seu Universitària de La Marina a Benissa, Ajuntament de 

Benissa, Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA), Riuraus 

Vius, el Runar i la CAPPEV Marina Alta (Escola Valenciana) 
 

Lloc de celebració: Seu Universitària de La Marina a Benissa 
 

Àmbits: 1; Etnogràfic, 2; Arquitectònic, 3; Geogràfico-turístic i 4; Educatiu. 

 

Independentment de la possibilitat de participar en qualsevol dels àmbits 

d’acord amb els criteris que oportunament plantejarà el corresponent 

Comité Científic, des de la CAPPEV MARINA ALTA us animem a 

participar en l’àmbit educatiu. 

 

Com participar en l’àmbit educatiu:  En principi, i d’acord amb les 

concrecions que l’organització del Congrés anirà detallant, podran presentar-s’hi 

comunicacions (en un espai de temps d’uns 15 minuts aproximadament) sobre 

aspectes relacionats amb els riuraus i el seu entorn, des del vessant educatiu. 

Però des de la CAPPEV MARINA ALTA us fem una proposta molt concreta 

que consisteix a “Adoptar  un riurau”. 
 



 
 

 

En què consisteix “Adopta un  riurau”:  Ja fa temps que des de la Unió 

Europea es va llançar el programa educatiu “Adopta un monument” amb la 

finalitat que els escolars es conscienciaren sobre el valor del patrimoni cultural 

propi (històric, arquitectònic, artístic, etnogràfic…)  i algunes escoles, 

especialment de Catalunya, el van aplicar. El projecte entra de ple en el 

currículum escolar des d’Educació Infantil fins la Universitat ja que  “l’adopció” 

és molt oberta i permet enfocaments molt diversos.  

Pel que fa a l’adopció del monument que ens ocupa, el riurau,  es tracta de 

fer del riurau en general o d’un riurau concret, el centre d’interés per a una sèrie 

d’estudis i activitats relacionades amb el Coneixement del Medi, i/o les Ciències 

Socials, tot i que també permet activitats de l’àrea de Llengües, i altres com les 

àrees artística, matemàtica etc. Entenent que l’objectiu final és el de la 

conscienciació envers la valoració del patrimoni propi i el del reconeixement 

d’aquest patrimoni com un dels elements que configuren la nostra cultura.  

Les experiències poden ser aplicades en qualsevol nivell educatiu  i ser 

diverses en continguts, duració etc.  Tanmateix des de la CAPPEV us farem 

arribar uns esquemes de programacions a títol orientatiu i suggeriments 

diversos.  

Les experiències hauran de ser aplicades al llarg del present curs escolar 

per poder-les presentar a octubre de 2012 en el Congrés de Benissa.  

Si us sembla interessant participar en aquesta proposta, és convenient que 

ens ho comuniqueu a la CAPPEV, per tal de poder aclarir possibles dubtes , bé a 

través del correu o amb alguna reunió presencial si hi calguera. 

 

“Adopta un riurau” en el Congrés “Riuraus, arquitectura, paisatge i vida” :  

La CAPPEV proposa que les respectives experiències realitzades sobre “Adopta 

un riurau”, es presenten com a comunicacions en el Congrés de Benissa, 

independentment de que, a més, puguen ser publicades completes en llibre o en 

suports informàtics. Tot d’acord amb els criteris que en el seu moment aportarà  

el Comité Científic.   

 

 Des de la CAPPEV Marina Alta (Escola Valenciana) i des de la pròpia 

organització del Congrés, anirem completant la informació al llarg de les 

properes setmanes i durant el curs.  El fet d’aquesta primera circular és per  

animar-vos a participar en les activitats que us proposem i per tal que pogueu 

incloure-les, si ho considereu oportú, en la Programació del Curs. 

 

 Moltes gràcies per la vostra atenció. Ben cordialment. 

Carme Miquel 

CAPPEV MARINA ALTA 

 

 


