El 30 de novembre se celebra el Dia
Internacional de la Ciutat Educadora.
Arreu del món, centenars de ciutats
posaran en relleu la importància de l’educació, i València també estarà present
amb activitats diverses destinades a
tota la ciutadania.
Entre el 24 de novembre i el 3 de desembre, entre totes i tots posem en valor la
ciutat que volem: inclusiva, igualitària,
participativa i en desfensa 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
#EducatingCityDay
#VLCCiutatEducadora
@AjuntamentVLC

Teixint una Xarxa
de Complicitats

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, Espai Públic, Igualtat i
Polítiques Inclusives, Mobilitat Sostenible, Patrimoni
Cultural i Recursos Culturals, Policia Local, Bombers i
Protecció Civil, Govern Interior, Benestar Social i Integració, Sanitat i Fundació Esportiva Municipal.
Directives i AMPAS dels centres educatius: C.M. Fernando
de los Ríos, C.M. Benimaclet, C.M. Professor Santiago
Grisolía, E.I.M. Pinedo, E.I.M. Solc, E.I.M. Quatre Carreres,
E.I.M. Gent Menuda, Conservatori de música José Iturbi i
Coral Juan Bautista Comes, EMT, Biblioteques Municipals.
Conselleries d’Educació.
RECE (Xarxa estatal de Ciutats Educadores) i AICE (Associació Internacional de Ciutats Educadores).

CONSULTA TOTA
LA PROGRAMACIÓ A:
educacio-valencia.es

Del 24 de novembre
al 3 de desembre de 2018

PROGRAMA D’ACTIVITATS:
Dissabte 24 de novembre
IGUAL-MENT FEST

Plaça de l’Ajuntament. De 16:00 a 22:00 h.
Festival en el que se celebra la igualtat de gènere des d’una visió positiva, artística
i social. Es tracta d’una jornada festiva, emmarcada en el Dia Internacional de
l’Eliminació de la violència masclista. En el transcurs del dia es realitzaran
actuacions musicals, espectacles de teatre, dansa, exhibicions esportives, tallers
per a tots els públics.
Tots els públics sense inscripció prèvia.

Diumenge 25 de novembre

Rallye Natura: El Secret de Vivers

Jardins del Reial (Jardí de Vivers) punt de trobada porta del Museu de Ciències
Naturals. De 12:00h a 13:30h.
Les famílies participants exploraran aquest emblemàtic jardí amb un recorregut
guiat en el qual, a través de pistes, coneixeran el seu origen històric i la biodiversitat que alberga.
Dirigit a famílies amb menors de 6 a 10 anys.
Inscripció prèvia per telèfon: 962082146.

Dilluns 26 de novembre
Som ciutadans del món

C.M. Professor Santiago Grisolía. C/ Campoamor, 89. Del 26/11/2018 al
3/12/2018. Horari lectiu.
Concursos de dibuix, tallers en les aules, Marató, lip dub i exposicions.
Alumnat del centre.

Taller RCP (Reanimació cardiopulmonar)

Alqueria de Solache. Carrer del Riu Segre, 1. 26/11/2018, 28/11/2018 i
30/11/2018. 11h.
Taller salut dirigit a adolescents amb l'objectiu d'ensenyar coneixements bàsics de
reanimació cardiopulmonar.
Alumnat de l’IES Abastos i dels cicles formatius del Centre de Formació Escola
Professional Xavier.

Dimarts 27 de novembre

Recorregut urbà amb perspectiva de gènere: una
mirada desde la història

Recorregut per la ciutat de València. Inici: Torres de Quart. 27/11/18 i 30/11/18.
17:00 h.
Recorregut per la Ciutat de València en què revisitarem la història de nostra ciutat
amb una perspectiva de gènere. La ruta té una duració aproximada de 3 hores.
Dirigit a públic adolescent i adult.
Inscripció prèvia per telèfon: 962082146.

Dimecres 28 de novembre

III Trobada Municipal de Cors de Centres Educatius

La Rambleta. Bulevard Sud cantonada Carrer Pío IX, s/n. 28/11/2018 i 30/11/2018.
De 9:30 a 13:30 h.
Trobada de cors escolars que ressalta la importància de les arts i la música en
l'entorn educatiu. Acomiadarem la trobada tots junts amb la Cançó del Dia
Internacional de la Ciutat Educadora. (http://www.edcities.org/dia-internacional-cat-2018/la-canco-del-dia-internacional-de-la-ciutat-educadora/).
Alumnat i AMPAS dels centres participants.

Exposició de treballs en els Centres de Dia de
menors de la ciutat

Centre Social de Trafalgar (Saló d’actes). Inauguració: 11 h. Del 28/11/2018 al
30/11/2018. De 9:00 a 18:00 h.
Exposició de diferents treballs manuals realitzats en els Centres de Dia pels
menors i adolescents.
Tots els públics sense inscripció prèvia.

Dijous 29 de novembre
Tradicions valencianes

C.M. Benimaclet. C/ Arquitecte Arnau s/n. De 9:00 a 14:00 h.
Tallers populars de dansa i música.
Alumnat del Centre.

Alimentació en l’adolescència. Com menges?

Alqueria de Solache. Carrer del Riu Segre, 1. 11h.
Taller que tracta de conscienciar als adolescents de la necessitat d'una alimentació
adequada i sana. Analitzaran la seua pròpia dieta i faran jocs a l'exterior.
Alumnat IES Rascanya.

Ple de xiquetes i xiquets, presidit per l'Excm. Sr.
Joan Ribó.

Hemicicle de l’Ajuntament (plaça de l'Ajuntament, 1). De 11:00 a 13:00 h.
Nostres xiquetes i xiquets viuen l'experiència de la democràcia participativa. Al
finalitzar el ple gaudirem de l’actuació de la Coral Juan Bautista Comes, del
Conservatori de Música José Iturbi, que ens delectarà amb la Cançó del Dia
Internacional de la Ciutat Educadora.
Alumnes de: CEIP Arquitecto Santiago Calatrava, CEIP Forn d' Alcedo, CEIP Villar
Palasí, IES Benicalap, CEIP Professor Luis Braille, Associació AICO i CM
Professor Santiago Grisolía.

Tradicions valencianes

C.M. Benimaclet. C/ Arquitecte Arnau s/n. De 15:00 a 16:30 h.
Concert i cercavila del C.I.M. Benimaclet.
Alumnat i AMPA del centre participant.

València Republicana

Recorregut per la ciutat de València. Inici en Plaça de l'Ajuntament. 17:00 h.
Recorregut per la Ciutat de València en què es visitaran punts significatius i edificis
emblemàtics de la ciutat relacionats amb València durant La República. La ruta té
una duració aproximada de 3 hores.
Dirigit a públic adolescent i adult.
Inscripció prèvia per telèfon: 962082146.

Divendres 30 de novembre
Juguem?

C.M.Fernando de los Ríos. C/ Joaquim Benlloch, 33-35. De 9:00 a 14:00 h.
Activitats didàctiques de pati inclusiu: Dibuixos, jocs tradicionals i alternatives a l’ús
del baló.
Alumnat del Centre.

Solc obri les portes

E.I. Solc. Av. de les Tres Forques, nº 94. De 10:30 a 11:30 h / De 15:30 a 17:00 h.
Tallers i contacontes.
Alumnat i AMPA del centre participant.

Benvinguts a l'escola infantil Quatre Carreres

E.I. Quatre Carrreres. C/ Bomber Ramon Duart, 7. De 10:30 a 11:30 h / De 15:30 a
17:00 h.
Tallers.
Alumnat i AMPA del centre participant.

Gent Menuda obri les portes

E.I. Gent Menuda. Carrer de Bernabé Garcia nº 67. De 10:30 a 11:30 h / De 15:30
a 17:00 h.
Tallers.

Alumnat i AMPA del centre participant.

Pinedo obri les portes

E.I. Pinedo. Canal, s/n Pinedo. De 10:30 a 11:30 h / De 15:30 a 17:00 h.
Tallers, arts gràfiques i espectacle.
Alumnat i AMPA del centre participant.

Jornada de portes obertes del Conservatori de
música José Iturbi
Conservatori de música José Iturbi. Av. Balears 36.
Concerts, xarrades i altres activitats.
Tots els públics sense inscripció prèvia.

El drac (que no era verd) y altres veritats

Biblioteca de Na Rovella - Rois de Corella. Carrer de L'Illa Cabrera, 52. 18:00h.
Contacontes.
Tots els públics amb inscripció prèvia a la Biblioteca.

La ciutat sostenible y altres contes de titelles

Biblioteca de El Castellar -L'Oliveral - Matilde Ramos. C/ Poetisa Leonor Perales,
sn. 18:00h.
Contacontes.
Tots els públics amb inscripció prèvia a la Biblioteca.

Contes sostenibles

Biblioteca de Russafa - Nova Al-Russafí. Carrer Poeta al Russafí, 2. 18:00h.
Contacontes.
Tots els públics amb inscripció prèvia a la Biblioteca.

Dissabte 1 de desembre
Miniolimpiada

Passeig de l’Albereda. De 09:00 a 12:00 h.
Activitat multiesportiva del programa de Jocs Esportius Municipals de la Ciutat de
València. Estructurada en forma de circuits de 6-8 estacions amb duració de 15' i
amb equips mixtos.
Tots els públics amb inscripció prèvia: per fax a la FDM [963944583] o per e-mail
jocsesportius@fdmvalencia.es.

Prevenció d’incendis en la llar. Visita al parc
central de bombers.

Parc Central Bombers. Av. de la Plata 20. De 10:00 a 14:00 h.
Breu xarrada en el saló d’actes relacionat amb la prevenció d’incendis en la llar
(aproximadament cada hora en relació d’un aforament mínim). Visita guiada a la
nau de vehicles, zona d’oci i esplai.
Tots els públics sense inscripció prèvia.

Minimarató

Pont de Montolivet. 12:00h.
Activitat paral·lela a la celebració de la 38ª Marató Trinidad Alfonso EDP, els atletes
correran la distància apropiada a la seua edat. Carreres mixtes i no competitives.
Tots els públics amb inscripció prèvia en: www.maratonvalencia.com.

En la biblioteca hi ha lloc per a tu

Biblioteca de la Vega Baixa - María Moliner. Carrer del Serpis, 9. 18:00h.
Contacontes.
Tots els públics amb inscripció prèvia a la Biblioteca.

Xiquets del món

Biblioteca de la Creu del Grau - Gregori Maians i Siscar. C/ TRAFALGAR, 34.
18:00h.
Contacontes.
Tots els públics amb inscripció prèvia a la Biblioteca.

Dilluns 3 de desembre

Grisolía, 30 anys educant, junts en una illa per
descobrir
C.M. Professor Santiago Grisolía. C/ Campoamor, 89.
Jornada de portes obertes amb exposicions, projeccions i actes participatius.

