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Q El Teatre Principal de Castelló puja el teló el pròxim 2 de 
febrer, amb una doble sessió (a les 18.00 i a les 19.30 ho-
res), amb l’espectacle familiar ‘Lù’. Després de cinc anys de 
l’última producció infantil ‘DOT’ (Premi MAX i Premi Feten 
al Millor espectacle familiar) i del reeixit ‘Ras!’ (que va rea-
litzar més de 1.000 representacions en més de 15 paï-
sos), el públic s’endinsa ara en un nou projecte amb el 
qual Laia Sorribes i Melisa Usina (intèrprets) i Joan 
Santacreu (director) tornen als orígens amb un 
format escènic on els assistents estaran pre-
sents en l’escena per a viure aquesta his-
tòria amb una perspectiva única i carre-
gada d’emocions. El preu de l’entrada 
per a gaudir de l’espectacle, reco-
manat per a xiquets i xiquetes 
a partir dels quatre anys, és 
de 4 euros. 

Contacontes 
intergeneracional 
a la Vall d’Uixó
Q  El Club Intergeneracional de la     
Vall d’Uixó va gaudir a la biblioteca del 
municipi d’un contacontes molt espe-
cial a càrrec de les germanes Don-
zel, les quals van desplegar a l’espai 
una adaptació de la llegenda local ‘La 
font de la Servera’, dels autors Josep 
V. Font i Nel·lo Navarro. La sessió va 
comptar amb l’ajuda del narrador Pa-
co Nebot i la col·laboració tant dels 
majors de la localitat com dels alum-
nes dels instituts Benigasló, Honori 
Garcia i Botànic Cavanilles. 

El Teatre Principal puja el 
teló per a presentar ‘Lù’ 
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Nou instituts 
es sumen a la 
Lliga de Debat
Un total de 13 equips de nou 
instituts d’Educació Secun-
dària de la província de Caste-
lló competiran enguany en la 
Lliga de Debat de Secundària 
i Batxillerat de la Universitat 
Jaume I, que es desenvolupa a 
la Facultat de Ciències Huma-
nes i Socials fins al divendres. 
Així, alumnes dels IES Botànic 
Cavanilles, Ximén d’Urrea, 
Honori Garcia, Álvaro Falo-
mir, Betxí, Benassal, Matilde 
Salvador, Broch i Llop i Beni-
gasló es sumaran a la compe-
tició per a parlar sobre el te-
ma elegit per a aquesta edi-
ció: La tecnologia augmenta la 
felicitat?

El campió d’aquesta lliga 
representarà l’UJI en la Lli-
ga de Debat Interterritorial 
que organitza la Xarxa Vives 
d’Universitats i que tindrà 
lloc a la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona del 22 al 
24 d’abril de 2020. 

Es tracta d’una activitat que 
aporta un espai de formació 
on els estudiants d’ESO i de 
Batxillerat aprenen a par-
lar en públic, a treballar en 
equip i a saber defensar un 
tema tant a favor com en con-
tra, utilitzant el català com a 
llengua vehicular. H

Nules serà punt de trobada de 
la comunitat educativa amb 
les jornades per a famílies

L
a localitat de Nules ja es-
tà inmersa en els prepa-
ratius de la quarta edi-
ció de les seues Jornades 

Educatives per a Famílies, Do-
cents i no Docents, que es cele-
braran el proper cap de setma-
na amb dues jornades que es 
convertiran en el punt de tro-
bada per a la comunitat educa-
tiva. Així, el Teatre Alcázar aco-
llirà diferents conferències i 
sessions pràctiques en les quals 
es tractaran diversos assumptes 
d’actualitat relacionats amb el 
clima, la mobilitat, el reciclat-
ge, la inclusió o la coeducació, 
entre altres.

La jornada del divendres 
consistirà en la presentació 
d’aquesta cita educativa en la 
que participaran expertes com 
Eva Solaz, qui presentarà el pro-
jecte Programa RETO. I el dissab-
te, la jornada es centrarà en els 

propis alumnes, tant de la loca-
litat com d’altres punts de la pro-
víncia. Després de la xerrada ti-
tulada Emergència climàtica, com 
eixim d’aquesta?, a càrrec de Se-
rafín Huertas (tècnic del Centre 
d’Educació Mediambiental de la 
Comunitat Valenciana), pujarà a 
l’escenari el CEIP José Iturbi de 
Borriana per a tractar el tema de 
la sostenibilitat amb la conferèn-
cia Què fem amb la roba?, una acti-
vitat a la que li seguirà la sessió 
del CEIP Blasco de Alagón (Vila-
franca) en la qual parlarà sobre 
els patis coeducatius. 

El torn dels més majors arri-
barà un poc més tard. Els insti-
tuts Gilabert Centelles (Nules) i 
el Bovalar (Castelló) centraran 
l’atenció del públic amb les seues 
conferències titulades La Cassola 
de Marta i Sensibilització i empode-
rament de la comunitat educativa 
com a base de la inclusió. H

Els CEIP José 
Iturbi i Blasco 

Alagón són alguns 
dels participants 
d’aquesta edició

Alumnes i docents parlaran sobre temes com el 
canvi climàtic, els patis coeducatius o la mobilitat

El binomi art-educació és 
una realitat a l’IES Jaume I 
Q  L’alumnat de l’optativa de Teatre de l’institut Jau-
me I de Borriana ha iniciat la seua participació en el 
projecte ‘Mirar i exposar-se’, una proposta de creació 
i d’experimentació teatral a través de la qual l’alumnat 
anirà adquirint les ferramentes pròpies del teatre i re-
flexionarà al voltant de l’acte de mirar. La iniciativa, 
que es realitzarà entre els mesos de gener i abril, té 
l’objectiu de crear entorns de treball col·laboratius 
que unisquen art i educació, per tal d’incorporar els 
llenguatges de la creació contemporània en els pro-
cessos d’aprenentatge. 

Un congrés que reunirà 
als joves matemàtics
Q  L’Escola de Doctorat i Consell Social de la Uni-
versitat Jaume I de Castelló acollirà entre el 27 i el 31 
de gener el V Congrés de Joves Investigadors de la 
Reial Societat Matemàtica Espanyola (RSME), amb 
el propòsit de reunir joves matemàtics i matemàti-
ques per a compartir i debatre els avanços més re-
cents en totes les àrees d’aquesta disciplina i establir 
llaços de col·laboració que perduren en el temps. El 
programa científic consta de diverses conferències 
així com de sessions especials i són més de 250 per-
sones les que han confirmat la seua participació. 


