VALÈNCIA, CIUTAT EDUCADORA. PROGRAMA D'ACTIVITATAS, 27 DE NOVEMBRE – 3 DE DESEMBRE.
DILLUNS 27 DE NOVEMBRE:

“Memòries en trànsit”
Espai Jove VLC (C/ Campoamor, 91). 27/11/2017 - 02/12/2017
Dilluns-Divendres 09:00, 16:30 i 18:00. Dissabtes 11:00
Exposició fotogràfica i audiovisual d'experiències
als centres d'internament de Mauritània i de les
Illes Canàries.
Tots els públics. Inscripció prèvia: a través de
reservavisitas@didacultural.com
(Cc: juventudproyectos@valencia.es).

“Em passe el dia ballant”. Jornada de
portes obertes
Espai Jove VLC (C/ Campoamor, 91).
17:30 – 19:00
Taller de dansa y expressió corporal.
Entrada lliure fins a completar l’aforament.
Famílies amb menors de 3 a 5 anys.

“Llibertat d’expressió”
U. P. Malva-rosa (Av. Malva-rosa, 98). 27/11/2017 – 29/11/2017
9:00 – 13:00 i 15:00 – 17:00
Exposició de gravats.
Tots els públics.

Jornada de portes obertes
U. P. Morvedre (Plaça de Roncesvalles, 8). 27/11/2017 i
28/11/2017
9:00 – 11:00 i 15:00 – 17:00
Mostra de les activitats realitzades en la U. P.
Tots els públics. Inscripció prèvia: a través de
upmorvedre@valencia.es

¿Què és per a tu l’educació?
U. P. Morvedre (Plaça de Roncesvalles, 8). 27/11/2017 –
01/12/2017
Enquesta en el barri y posterior presentació.
Tots els públics.

“Totes a una per la diversitat”

Promoció de la interculturalitat en la comunitat
educativa.
Alumnat d’Infantil i Primària dels centres municipals.

Visita les Corts

Taller Exprés de Videocreació

El CEIP Salvador Tuset realitzarà un recorregut pel

Col·legi Juan Comenius. 27/11/2017 – 01/12/2017
Per les vesprades.
Realització d'un taller d'una setmana de durada (del
27 novembre a l'1 desembre) amb l'alumnat dels
Cicles Superiors de Realització i d'Il·luminació del
Col. Juan Comenius.
Alumnes del Col. Juan Comenius.

Corts Valencianes.
11:00 – 12:00
Palau de Benicarló, actual seu de la primera
Institució de la Generalitat: Les Corts Valencianes,
poder legislatiu de la Comunitat.
Alumnes del centre.

Coeducació: Caminant per la Igualtat

Escola d'Acolliment 2017 amb l'objectiu de

Col·legi Ave María, CEIP Teodoro Llorente, IES Sorolla,
CEIP Pare Manjón i CEIP Comunitat Valenciana. 27/11/2017 –
01/12/2017
9:00 – 12:30
Durant la setmana, es realitzaran, en els centres

proporcionar coneixements sobre la societat

indicats, dinàmiques i activitats en les quals

espanyola en general i de la valenciana en

l'alumnat analitzarà el seu entorn social en la

particular.
Personal del centre.

recerca d'alternatives no discriminatòries.
Alumnat dels centres.

'Xiquets del món', per Rebombori

Música i entrenament autògen

Biblioteca de la Petxina.
9:30
Explica-contes, titelles, per a xiquets i xiquetes.

CEIP Campanar
9:00 – 12:30

Són contes del món, tradicionals, amb especial

Medicina i especialista en el tema Professor Dr.

atenció a temes d'igualtat i multiculturalitat.
Grups escolars.

Ohannes Emirkanian, ensenya de forma teòrica i

Visita a l'Ajuntament

diversos objectius en la vida.
Alumnat del centre.

Escoles d'Acolliment
Centre de Suport a la Immigració.
16:00 – 18:30

Ajuntament de València.
9:30 – 12:30
El CEIP Rafael Mateu Cámara visita l'Ajuntament
per a estudiar els aspectes arquitectònics, històrics
i funcionals de l'edifici i l'evolució del seu entorn al
llarg del temps. Es visitarà el Saló de Cristall,

C. M. Fernando de los Ríos (C/ Joaquín Benlloch, 33 -35), C.M.
Benimaclet (C/ Arquitecte Arnau, s/n) i C. M. Professor Santiago l'Hemicicle o Saló de Ple i el Museu Històric
Grisolía (C/ Campoamor, 89). 27/11/2017 – 01/11/2017
Municipal.
9:00 – 12:30
Alumnes del centre.

Amb la base de temes musicals, el Doctor en

pràctica a ajudar-se a si mateix per a aconseguir

Naturia
Naturia. 27/11/2017 – 01/12/2017
Visita etnobotánica guiada pels voltants del centre
Naturia, per als centres Escola Pia (27 i 28 de
novembre), Col·legi Santíssima Trinitat (29 de
novembre), CEIP Serrería (30 de novembre) i
CEIP Eliseo Vidal (1 de desembre), per a fomentar el
correcte ús dels espais verds de la Ciutat.
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DIMARTS 27 DE NOVEMBRE:

“Drets contra injustícies”
U. P. Malva-rosa (Av. Malva-rosa, 98).
10:00 – 12:00
Realització d’un Escacs humà.
A partir de 18 anys.

“València, una ciutat transparent”
Hemicicle de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament).
12:00
Entrega de premis del concurs “València, una ciutat
transparent”.

“Menjadors que eduquen”
Centre de Joventut (C/ Campoamor, 91).
9:30 – 14:00
Diàlegs entorn de l’educació
alimentària.
AMPAS i públic general.

‘Contes tradicionals d’arreu
Carlos Cano

Un viatge musical a les emocions
CEIP Campanar (28 de noviembre) i CEIP Miquel Adlert i
Noguerol (29 de noviembre).
9:00 – 12:30
Viatge musical a través dels aspectes més
importants de la vida amb el professor Dr. Ohannes
Emirkanian. S'utilitzen peces musicals de diferents
compositors com a recurs didàctic i emocional per
a fomentar els valors individuals i socials
fonamentals.
Alumnat dels centres.
9:45 – 13:15

DIMECRES 29 DE NOVEMBRE:

“Funcionament de les Juntes de Districte
Municipals”

U. P. Rovella (C/ Arabista Ambrosio Huifi, S/N).
i la sobirania 18:00
Conferència sobre pressupostos participatius a
càrrec de la Regidora de Participació Ciutadana i
del món’, per Acció Veïnal.
Tots els públics.

Biblioteca Benicalap-Carmelina Sánchez Cutillas.
9:30
Explica-contes, titelles, per a xiquetes i xiquets.
Són contes del món, tradicionals, amb especial
atenció a temes d'igualtat i multiculturalitat.
Grups Escolars.

Coneix valència passejant

València requereix ser coneguda pas a pas i gaudir
de la seua llarga història. El programa s'inicia en
les Torres de Serrans i permet una presa de
contacte amb alguns dels monuments més
rellevants de l'important patrimoni artístic-cultural
que perduren en la ciutat.
Alumnat del CEIP san José de Calasanz-Marítim.

Jornada Ciutats educadores en els
centres municipals.

La Banda Juvenil del C.I.M. de Benimaclet ens
delectarà amb música en directe.
Tots els públics.

“Taller d’identificació de fongs”
Observatori del Canvi Climàtic (C/ Doctor Lluch, 60).
19:00
La Societat de Micologia de València (SOMIVAL)
desenvoluparà un taller d’identificació de fongs.
Tots els públics. Inscripció prèvia: 961 33 50 71.

Xarxa Puja el to contra el racisme
I.E.S. 26 Misericòrdia.
Es realitzarà una reunió del grup d'Agents de
Convivència que ja funciona en aquest Centre i que
se centra a proveir de respostes a les necessitats
que apareixen en la pràctica diària: atenció a la
diversitat, gestió de conflictes, millora de la
convivència en les aules, educació en valors.
Tasca realitzada per un grup d'alumnes.

‘Contes tradicionals d’arreu del mon’, per
Carlos Cano

Biblioteca Boixí Rcarte / Fontsanta.
9:30
C. M. Fernando de los Ríos (C/ Joaquín Benlloch, 33 -35), C. M.
Benimaclet (C/ Arquitecte Arnau, s/n), C. M. Professor Santiago Explica-contes, titelles, per a xiquetes i xiquets.
Són contes del món, tradicionals, amb especial
Grisolía (C/ Campoamor, 89) i E. I. M. Pinedo (C/ Camí del
Canal, s/n).
atenció a temes d'igualtat i multiculturalitat.
Horari lectiu.
Grups Escolars.
Els centres educatius municipals obrin les portes
Exposició.
per a compartir un matí de jocs, tallers i activitats
Universitat Popular de Russafa.
per a tots els públics.
Un grup de visita al matí i un grup a la vesprada.
Tots els públics.
Visita al Museu d’Història de la Ciutat. Exposició
“Mastercuina saludable”
“La veu de la ciutat”. Dos segles d`historia a través
I. E. S. Isabel Villena (C/ Isabel de Villena, 4).
dels bans’.
10:20 – 11:30
Alumnat d'U P.
Concurs de cuina del programa d’alimentació:
Un Viatge Solidari als Pobles
Xarxa d’escoles per un món rural viu.
CEIP Miquel Adlert i Noguerol.
Mares i pares del col·legi on es realitza l’activitat.
9:00 – 12:00

“Música que educa”

C. M. Benimaclet (C/ Arquitecte Arnau, s/n).
16:00 – 16:30, i posterior passacarrer pel barri de Benimaclet.

A través d'aquest programa es transmet el valor de
la solidaritat, la pau i l'amor entre els pobles. El Dr.
Ohannes Emirkanian amb el seu violí interpreta
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diverses composicions musicals que faciliten la
travessia de l'agermanament entre els pobles del
món.
Alumnat del centre.

Activitats al C. M. Fernando de los Ríos

MATÍ:
9:00 a 12:30 h. Activitats organitzades per la
Companyia Zarabanda.
Activitats al C. M. Benimaclet
Realització d'un grafiti en la paret del pati, en el
MATÍ:
qual col·laborarà l'alumnat.
9:15 a 12:00 h. Teatre (Tres sessions).
10:30 a 11:00 h. Esmorzar saludable.
VESPRADA:
10:00 a 11:00 h. Esmorzar saludable.
15:00 a 16:30 h. Arbre dels desitjos.
11:00 a 12:00 h. Arbre dels desitjos: “El meu barri
Batucada, en la qual col·laborarà tota la comunitat
ideal” i “Photocall”.
educativa.
12:00 a 12:30 h. “Flashmob”.
A les 15:00 h. obertura de portes del centre perquè les
VESPRADA:
famílies que ho desitgen participen de les
15:30h. Cercavila amb les famílies acompanyades
per tabal i dolçaina visitant el mur del col·legi on un activitats.
Activitats a la E. I. M. Pinedo.
artista estarà realitzant una pintura mural.
MATÍ:
16:00h. Concert Banda Juvenil del CIM Benimaclet.
9:00 a 9:30 h. Balls llatins.
Activitats al C. M. Professor Santiago
9:30 a 10:00 h. Muntatge i decoració del “Arbre dels
Grisolia
desitjos”.
MATÍ:
10:00 a 11:00 h. Actuació del grup de teatre infantil
9:00 h. Entrada amb la música seleccionada per al
“PUPETES”.
dia de ciutats educadores.
VESPRADA:
9:30 h. Trobada en l'arbre dels desitjos per a
15:00 a 16:30 h. Taller de mares i pares per al decorat,
completar-ho tots/es junts/es en el hall o pati
planificació i desenvolupament de les rodes de
segons l'oratge.
camió en les escoles.
10: 30 h. Esmorzar saludable.
11:.30 h. Teatre.
DIJOUS 30 DE NOVEMBRE:
12.30 a 13.30 h. Portes Obertes. Visita dels pares i
mares a les exposicions que s'hauran muntat en els
Entitats educatives en la construcción de
corredors d'infantil i primària, biblioteca, laboratori
la Ciutat Educadora.
i l'arbre dels desitjos.
Saló de Cristall (Plaça de l’Ajuntament).
VESPRADA:
10:00 – 11:00
15.00 a 16.30 h. Tallers internivells.
Acte de reconeixement per la seua tasca a entitats
Exhibició esportiva.
educatives compromeses amb València com a
16:30 a 17:30 h. Portes Obertes. Visita dels pares i
Ciutat Educadora.
mares a les exposicions que s'hauran muntat en els
corredors d'infantil i primària, biblioteca, laboratori
i de l'arbre dels desitjos.

Plenari de xiquetes i xiquets.
Hemicicle de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament).
9:30 – 13:00
Nostres xiquetes i xiquets viuen l’experiència de la
democràcia participativa.
Alumnes de C.A.E.S. Conselleria, C. Marjo, C. Sagrada Família
(Campanar), C.F.P. Escola Professional Xavier i C.I.P.F.P.
Vicente Blasco Ibáñez.

“II Trobada Municipal de Cors de Centros
Educatius”
30/11/2017 i 01/12/2017
Palau de la música (Passeig de l’Albereda, 30).
10:00 – 14:00
Trobada de cors municipals que ressalta la
importància de les arts i la música en l’entorn
escolar.
Alumnat i AMPAS dels centres participants.

“Coneix el laboratori de la teua ciutat”
Edifici Laboratori Municipal (Av. França, 60).
10:00 i 12:00
Xarrada informativa i visita guiada per a descobrir
com funciona un laboratori por dins.
Tots els públics. Aforament màxim 20 persones. Cita prèvia: 962
08 24 50.

“Jornada informativa d’immersió en la
contaminació acústica i atmosfèrica de la
teua ciutat”
Edifici Laboratori Municipal (Av. França, 60).
10:00 i 12:00
Visita a l’Estació Central de Control (acústic i
atmosfèric) del laboratori.
Tots els públics. Aforament màxim 20 persones.
Cita prèvia: 962 08 24 50.

“Ninots didàctics”
Museu Faller de València (Plaça de Montolivet, 4).
10:00 – 19:00
Visites guiades al museu.
Tots els públics.
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“L’arbre de la Ciutat Educadora”
U. P. Ciutat Vella (C/ Sant Miquel, 14).
10:00 – 13:00
Elaboració del “Arbre de la ciutat educadora”.
Compromisos i desitjos respecte de la ciutat.
Tots els públics.

Mòdul 3: Construint l'alimentació sostenible amb la
comunitat educativa. Anàlisi i reflexió sobre la
gestió i l'organització del menjador escolar i debat
en comú sobre propostes de millora.
Mares i pares del col·legi en el qual es realitza l'activitat.

“Dos més dos” en Teatre Olympia
Jornada de portes obertes en el Centre de U. P. Centre Pinedo.
20:30
Gestió del Trànsit.

Edifici Tabaquera, Pati D- Planta baixa. (C/ Amadeu de Savoia, Obra de teatre 'Dos més dos'
Alumnes Universitat Popular.
11).
10:00 – 14:00 i 16:00 – 20:00
DIVENDRES 1 DE DESEMBRE:
Coneix la gestió de la mobilitat de vianants,
bicicletes, transport públic i vehicles en la ciutat.
Jornada de portes obertes del
Tots els públics. Inscripció prèvia: 962 08 30 26

'Xiquets del món', per Rebombori
Natzaret/Biblioteca del mar.
9:30
Explica-contes, titelles, per a xiquetes i xiquets.
Són contes del món, tradicionals, amb especial
atenció a temes d'igualtat i multiculturalitat.
Grups escolars.

Conservatori de música José Iturbi.
Conservatori de música José Iturbi (Av. Balears, 36).
11:00 – 21:00
Concerts, xarrades i altres activitats.
Tots els públics.

“Contes en femení plural, titelles”, per
Marionetari.

Conta-contes i titelles per a xiquetes i xiquets amb
especial
atenció
a
temes
d’igualtat
i
multiculturalitat.
Públic familiar.

Visita a l’Observatori + Taller Alimentació
i Visita al Mercat del Cabanyal
Observatori del canvi climàtic
10:30 - 13:30
El Col·legi Santiago Apòstol realitzarà la visita amb
alumnes de 2n Primària, la qual consistirà en
l'explicació de la part expositiva del centre que es
complementarà amb un taller d'alimentació i
sostenibilitat per a aprendre d'on provenen els
aliments que consumim i quins contaminen més en
el seu procés de producció.

DISSABTE 2 I DIUMENGE 3 DE DESEMBRE.

“València Neta”

Passeig de l’Albereda, tram entre el pont del Real i el Pont de
l'Exposició, a la banda del riu.
11:00
'Emocions amb el 'monstre de colors', per Biblioteca Tres Forques – Lluís Fullana i Mira (Plaça de
Magúncia, 1).
Presentació i funcionament de diversa maquinària
Lluminària
18:00
de neteja y recollida de residus. Campanya de
Biblioteca Arrancapins/Eduardo Escalante.
Conta-contes i titelles per a xiquetes i xiquets amb conscienciació neteja urbana.
9:30
especial
atenció
a
temes
d’igualtat
i Tots els públics.
Explica-contes, titelles, per a xiquetes i xiquets.
multiculturalitat.
Són contes del món, tradicionals, amb especial
Públic familiar.
atenció a temes d'igualtat i multiculturalitat.
“Els xiquets de colors”, per Marta Pereira
Grups escolars.
Biblioteca Beniferri – Joan de Timoneda (C/ Xiprers, s/n).
“Escola d'AMPA en alimentació saludable i 18:00
sostenible”
Conta-contes i titelles per a xiquetes i xiquets amb
CEIP Pare Catalá.
especial
atenció
a
temes
d’igualtat
i
17:15 - 18:45
multiculturalitat.
Mòdul 1: Mengen bé les nostres xiquetes i xiquets? Públic familiar.
Sistema agroalimentari mundial i el seu impacte.
“Repertori de contes amb titelles” per
Plantejament d'alternatives.
Elisa Matallín
Mòdul 2: Taller pràctic de cuina sostenible. Idees de
Biblioteca Torrefiel – Isabel de Villena (C/ Domènec Gómez, 35
berenars i esmorzars saludables.
– 37).
18:00

