
LLOC: PLAÇA CASA DE LA CULTURA DE 
TAVERNES DE LA VALLDIGNA

HORARI: 9:45-11 hores

-CEIP ALFÀNDEC (Tavernes de la Valldigna). 
Cant grupal: “Que vinga la música” (La Trinca)
-CEIP MAGRANER (Tavernes de la Valldigna)
Cant grupal:  “Missatge de Pau” i “Popurri”
-CEIP  DIVINA  AURORA (Tavernes  de  la 
Valldigna)
Cant  grupal  i  guitarra:  “La  tia  Juliana” 
(tradicional), “Ous de pasqua” (tradicional)
-CEIP JOANOT MARTORELL (Xeraco)
Cant grupal: “Xiques boniques”
-CEIP LA VALLDIGNA (Simat de la Valldigna)
Vents de la Valldigna: “Cançons de sempre”

HORARI: 11.00 hores

-PASSACARRER: BATUCADA ESCOLAR
-CEIP  SANT  MIQUEL (Tavernes  de  la 
Valldigna)
-CEIP TORREFIEL (València)
-CM TORREFIEL (València)

LLOC: PAVELLÓ MULTIUSOS TAVERNES DE 
LA VALLDIGNA

HORARI: 11:30-13:00 hores

-CEIP TORREFIEL i CIM Torrefiel (València)
Cant  i  grup  instrumental:  “The  Circle  of  Life” 
(Elton John)

-CEIP  SANT  MIQUEL (Tavernes  de  la 
Valldigna)
Dansa: “Coreo-dansa”
-CRA ALFAHUIR-RÒTOVA
Dansa: “Ball de bastons” (tradicional), 
-CEIP RAFAEL ALTAMIRA (Quatretonda)
Dansa: “Dansa de la Magrana” (tradicional)
-CEIP ALFÀNDEC (Tavernes de la Valldigna)
Dansa: “Color Esperanza” (Diego Torres)

HORARI: 13-14 hores

DINAR AL PAVELLÓ MULTIUSOS

HORARI 14-15:30 hores.

-CEIP JOANOT MARTORELL (Xeraco)
Grup  instrumental:  “Himne  de  l’alegria”  (L.V. 
Beethoven), “Poupurrí”.
-CRA ALFAHUIR-RÒTOVA
Grup  instrumental:  “Blowin  in  the  wind”  (Bob 
Dylan)

-CEIP  JAUME  II  EL  JUST (Benifairó  de  la 
Valldigna)
Grup instrumental: “Sonrisas y llàgrimes”, “Star 
Wars”, “Piratas del Caribe”

CANT  COMÚ  DE  CLOENDA:  mestres  de 
música i alumnes
“MIRALL DE PAU” (Melgar-Artze)

CLOENDA

NORMES DE COMPORTAMENT

-Cada centre i el seu l'alumnat romandrà 
amb el seu professorat (tutors) durant tota la 
trobada.

-S'utilitzaran les instal·lacions, serveis i 
contenidors adequadament.

-Es respectaran les actuacions de tots els 
participants, per a la qual cosa, es romandrà 
en silenci i en ordre, respectant així els 
diferents espectacles.

-Cada grup de cada centre estarà preparat 
per a la seva participació durant tota 
l'actuació del grup anterior.

-Durant el passacarrer cada centre anirà 
agrupat amb el seu alumnat darrere de les 
batucades escolars.

-Cada centre i el seu alumnat es farà càrrec i 
responsable de tot el seu instrumental i 
material.

PATROCINA AJUNTAMENT DE
TAVERNES DE LA VALLDIGNA

REGIDORIES DE CULTURA I EDUCACIÓ



MIRALL DE PAU

Música t'escolte entre els estels,
dolça i somrient vora el cel...
La vida s'il·lumina al teu costat,
tu fas que els amors s'envolen,
que les il·lusions es tornen
realitat...

Viatges amb els núvols i amb els vents,
tot fent de l'harmonia sentiments...
El teu llenguatge és el de l'amistat,
perquè no troben mentides,
i les teues melodies són veritat....

I volem que ens faces lliures:
només tu pots fer-nos viure
emocions
amb els teus sons...
Reprenem cançons i danses,
refem somnis i esperances:
Eres la clau
d'un món de pau...

Música m'escalfes com el sol...
Eres màgica i em mostres tants colors...
vermell, daurat, blau, verd i el blanc més 
pur...
Però l'oïda està gelada
i la veu està callada,
sense tu...

Si quan és fosc, és molt dur
i tot ho trobe perdut...

sé que, demà, un to farà
que puga tornar a riure,
els teus acords
em duran plors,
silencis o somriures…

I volem que ens faces lliures:
només tu pots fer-nos viure
emocions
amb els teus sons...
Reprenem cançons i danses,
refem somnis i esperances:
Eres la clau
d'un món de pau...

I volem que ens faces lliures:
només tu pots fer-nos viure
emocions
amb els teus sons...
Reprenem cançons i danses,
refem somnis i esperances:
Eres la clau
d'un món de pau...

Tu m'acarones el cor...

I  TROBADA
             MUSICAL ESCOLAR             

Tavernes de la Valldigna
Dijous 30 d'abril de 2015

(de 9 a 16 hores)

PLAÇA CASA DE LA CULTURA
PASSEIG COLON I

PAVELLÓ MULTIUSOS


