El 30 de novembre se celebra el Dia
Internacional de la Ciutat Educadora.
Arreu del món, centenars de ciutats
posaran de relleu la importància de
l’educació, i València també estarà
present amb activitats diverses
destinades a tota la ciutadania.
Entre el 27 de novembre i el 3 de
desembre, entre totes i tots posem en
relleu la ciutat que volem: inclusiva,
igualitària, participativa i en defensa
de l’educació permanent, formal i no
formal, com a mitjà per a crear una
ciutadania crítica, activa i solidària.
Participa!

Dia Internacional
de la Ciutat Educadora
AJUDA’NS A
PROMOURE-LA:
#EducatingCityDay
#VLCCiutatEducadora
@AjuntamentVLC

El Dret a la Ciutat Educadora

Aquest programa ha sigut possible gràcies a:
Alcaldia, pel seu compromís i col·laboració
amb l’educació i amb el projecte.
Regidoria d’Educació, per impulsar i coordinar
el projecte “València, Ciutat Educadora”
Regidories de: Acció Cultural, Cultura Festiva, Energies
Renovables i Canvi Climàtic, Espai Públic, Gestió de
Residus Sòlids, Igualtat i Polítiques Inclusives, Joventut,
Mobilitat Sostenible, Patrimoni Cultural i Recursos
Culturals, Policia Local, Protecció Civil, Govern Interior
i Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Directives i AMPAS dels centres educatius: C.M. Fernando
de los Ríos, C.M. Benimaclet, C.M. Professor Santiago
Grisolía, E.I.M. Pinedo i Conservatori de música José Iturbi.
EMT, Bio Oficina, Museu faller, Museu d’Història de
València, Museu de Ciències Naturals, Biblioteques
Municipals, Universitat Popular, Parc Natural DevesaAlbufera, Casa Grande, Jarit, Movimiento contra la
intolerancia, València Acoge i Movimiento por la paz.
Conselleries d’Educació, Agricultura, Sanitat
i Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació. VOLS A, Sembra en
Saó, Justícia Alimentària Global VSF i CERAI.
RECE (Xarxa estatal de Ciutats Educadores) i AICE
(Associació Internacional de Ciutats Educadores).

CONSULTA TOTA
LA PROGRAMACIÓ A:
educacio-valencia.es

Del 30 de novembre
al 3 de Desembre de 2017.

PROGRAMA D’ACTIVITATS:

“Menjadors que eduquen”

“Coneix el laboratori de la teua ciutat”

Dilluns 27 de novembre
“Memòries en trànsit”

Centre de Joventut (C/ Campoamor, 91). 9:30 – 14:00 h.

Diàlegs entorn de l’educació i la sobirania alimentària,
amb la presència de l’Excm. Sr. Joan Ribó.

Edifici Laboratori Municipal (Av. França, 60). 10:00 i 12:00 h.

Espai Jove VLC (C/ Campoamor, 91). 27/11/2017 - 02/12/2017.
Dilluns-Divendres 09:00, 16:30 i 18:00. Dissabtes 11:00 h.

Exposició fotogràfica i audiovisual d’experiències als centres
d’internament de Mauritània i de les Illes Canàries.
Tots els públics. Inscripció prèvia: 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 h.

Taller de dansa i 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 h.

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 h.

Mostra de les activitats realitzades en la U. P.
A partir de 18 anys. Inscripció prèvia: 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 i posterior presentació.
A partir de 18 anys.

“Totes a una per la diversitat”
C.M. Fernando de los Ríos (C/ Joaquim Benlloch, 33 -35), C.M.
Benimaclet (C/ Arquitecte Arnau, s/n) i C.M. Professor Santiago Grisolía
(C/ Campoamor, 89). 27/11/2017 – 01/11/2017. 9:00 – 12:30 h.

AMPAS i públic general.

“ Xarxa puja el to contra el racisme”
Hemicicle de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament). 12:00 h.

Entrega de premis del concurs de relats curts i vídeos.

Dimecres 29 de novembre
“ Funcionament de les Juntes de Districte Municipals”
U. P. Rovella (C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n). 18:00 h.

Conferència sobre pressupostos participatius a càrrec
de la Regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal.
A partir de 18 anys.

Jornada Ciutats Educadores als centres municipals
C.M. Fernando de los Ríos (C/ Joaquim Benlloch, 33 -35), C.M. Benimaclet
(C/ Arquitecte Arnau, s/n), C.M. Professor Santiago Grisolía (C/
Campoamor, 89) i E.I.M. Pinedo (C/ Camí del canal, s/n) Horari lectiu.

Els centres educatius municipals obrin les seues portes
per a compartir un matí ple de jocs, tallers i activitats.
Tots els públics

“Mastercuina saludable”
I. E. S. Isabel de Villena (C/ Isabel de Villena, 4). 10:20 – 11:30 h.

Concurs de cuina del programa d’alimentació:
Xarxa d’escoles per un món rural viu.
Mares i pares del col·legi on es realitza l’activitat.

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

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

Promoció de la interculturalitat en la comunitat educativa.

“Taller d’identificació de fongs”

Alumnat d’infantil i primària dels centres municipals.

Observatori del Canvi Climàtic (C/ Doctor Lluch, 60). 19:00 h.

“Café, cultura del diàleg”

La Sociedad de Micología de València (SOMIVAL)
desenvoluparà un taller d’identificació de fongs.

Museu de Ciències Naturals de València (Jardins de Vivers. C/ General Elió, s/n).
27/11/2017 – 15/03/2018. 10:00 – 19:00 h.

Exposició gratuïta que mostra la relació existent
entre la producció i el consum de café.
Tots els públics.

“Visita nostra Devesa - Albufera”
Centre d’Informació Muntanyar de la Mona. 27/11/2017 – 01/12/2017
10:00 – 12:00 h.

Visita guiada al parc natural Devesa – Albufera.
Centres educatius: C.M. Fernando de los Ríos, C.M. Benimaclet, C.M. Professor
Santiago Grisolía, C.E.I.P. Miguel Adlert i Noguerol i C.E.I.P. Nou d’Octubre.

Tots els públics. Inscripció prèvia: 961335071.

Dijous 30 de novembre
Entitats educatives en la construcció
de la Ciutat Educadora.
Saló de Cristall (Plaça de l’Ajuntament).10:00 – 11:00 h.

Acte de reconeixement per la seua tasca a entitats
educatives compromeses amb València com a Ciutat
Educadora, amb la presència de l’Excm. Sr. Joan Ribó.

Plenari de xiquetes i xiquets, presidit
per l’Excm. Sr. Joan Ribó.

Dimarts 28 de novembre
“Drets contra injustícies”

Hemicicle de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament). 11:00 – 13:00 h.

U. P. Malva-rosa (Av. Malva-rosa, 98). 10:00 – 12:00 h.

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.

Realització d’un Escacs humà.
A partir de 18 anys.

“València, una ciutat transparent”
Hemicicle de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament).
12:00 h.

Entrega de premis del concurs “València, una ciutat transparent”

Nostres xiquetes i xiquets viuen l’experiència
de la democràcia participativa.

“II Trobada Municipal de Cors de Centres Educatius”
30/11/2017 i 01/12/2017. Palau de la música (Passeig de l’Albereda, 30).
10:00 – 14:00 h.

Trobada de cors municipals que ressalta la importància
de les arts i la música en l’entorn escolar.
Alumnat i AMPAS dels centres participants.

Xarrada informativa i visita guiada per a descobrir
com funciona un laboratori per 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 h.

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 h.

Visites guiades al museu.
Tots els públics.

“L’arbre de la Ciutat Educadora”
U. P. Ciutat Vella (C/ Sant Miquel, 14). 10:00 – 13:00 h.

Elaboració del “Arbre de la ciutat educadora”.
Compromisos i desitjos respecte de la ciutat.
A partir de 18 anys.

Jornada de portes obertes del Centre
de Gestió del Trànsit.
Edifici Tabaquera, Pati D, Planta baixa. (C/ Amadeu de Savoia, 11).
10:00 – 14:00 i 16:00 – 20:00 h.

Coneix la gestió de la mobilitat de vianants, bicicletes,
transport públic i vehicles en la ciutat.
Tots els públics. Inscripció prèvia: 962 08 30 26.

Divendres 1 de desembre
Jornada de portes obertes del
Conservatori de música José Iturbi.
Conservatori de música José Iturbi (Av. Balears, 36). 11:00 – 21:00 h.

Concerts, xarrades i altres activitats.
Tots els públics.

“Contes en femení plural, titelles”, per Marionetari.
Biblioteca Tres Forques – Lluís Fullana i Mira (Plaça de Magúncia, 1).18:00 h.

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

“Els xiquets de colors”, per Marta Pereira.
Biblioteca Beniferri – Joan de Timoneda (C/ Xiprers, s/n). 18:00 h.

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

“Repertori de contes amb titelles” per Elisa Matallín.
Biblioteca Torrefiel – Isabel de Villena (C/ Domènec Gómez, 35 – 37). 18:00 h.

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

Dissabte 2 i diumenge 3 de desembre
“València Neta”
Passeig de l’Albereda, tram entre el pont del Real i el
Pont de Calatrava, a la banda del riu . 11:00 h.

Presentació i funcionament de diversa maquinària
de neteja i recollida de residus. Campanya
de conscienciació de neteja urbana.
Tots els públics.

