30 de novembre de 2019

Dia Internacional de
la Ciutat Educadora

Escoltar la ciutat per a transformar-la

del 24 al 30
de novembre de 2019
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,
un any més, també estarà present amb activitats diverses destinades a tota la ciutadania.
Del 24 al 30 de novembre, entre totes i tots posem en valor la ciutat que volem: inclusiva,
igualitària, participativa i defensora de l’educació permanent, formal i no formal,
com a mitjà per a crear una ciutadania crítica, activa i solidària.
Participa-hi!
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IGUAL-MENT FEST
24/11/2019. Plaça de l'Ajuntament. De 11:00 a 14:00 h.
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De 15:30 a 16:30 h.

Festival en el qual se celebra la igualtat de gènere des d'una visió positiva, artística i social. Jornada
festiva emmarcada en el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència Masclista.
Actuacions musicals, performances i tallers. Comptarem amb una fira d'entitats i associacions que
treballen per la igualtat de gènere i la prevenció de la violència.
Tots els públics. Sense inscripció prèvia.

25

Vesprada cultural de música popular valenciana.
Tots els públics. Inscripció prèvia: 963 248 473 o eipinedo@valencia.es

RECORREGUT URBÀ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE:
UNA MIRADA DES DE LA HISTÒRIA
26/11/2019. Inici a les Torres de Quart. De 18:00 a 19:30 h.

ACTIVITATS COMMEMORATIVES DEL 30 NOVEMBRE,
DIA DE LA CIUTAT EDUCADORA
Del 25/11/201/ al 30/11/2019. Centres municipals de Joventut.

Recorregut per la ciutat de València en què revisitarem la història de la nostra ciutat amb una
perspectiva de gènere.
Dirigit a públic adolescents i adult. Inscripció prèvia: 962 082 146.

Matí i vesprada.

En el marc del Dia Internacional de la Ciutat Educadora s'han programat en els dotze CENTRES
MUNICIPALS DE JOVENTUT diverses activitats.
Tots els públics i població jove.
Inscripció prèvia al CMJ on es desenvolupe l’activitat. Per a més informació podeu consultar la
pàgina web de Joventut: https://www.juventud-valencia.es/

IV TROBADA MUNICIPAL DE CORS DE CENTRES
EDUCATIUS
26/11/2019 i 27/11/2019. El TEM, Plaça del Rosari, 3. 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 amb la cançó "És la meua ciutat" escrita per Sergio López López,
compositor valencià amb una àmplia trajectòria professional, i traduïda per Carles Bori i Escuriet.
Alumnat i familiars dels centres participants.

SENTIM LA MÚSICA
25/11/2019. EI Municipal Gent Menuda, Carrer de Bernabé Garcia, 67.
De 15:00 a 16:30 h.

Animació musical realitzada per Dani Miquel per a l'alumnat amb ball i dramatització.
Tallers amb materials reciclats: fomentar la conscienciació i el respecte al medi ambient.
Tots els públics. Inscripció prèvia: 673 855 105 o en eigentmenuda@valencia.es

TALLER DE COACHING LABORAL PER A DONES
25/11/2019. Centre La Fonteta: Avinguda de la Plata, 28. De 9:30 a 14:30 h.
Taller teoricopràctic: què és el coaching, metodologia, origen, utilitat i beneficis que aporta en
l'àmbit laboral: busca activa d'ocupació, tant per compte d'altri com pròpia.
Dirigit a dones en situació de desocupació, emprenedoria, millora d'ocupació i/o desenvolupament
de carrera. Inscripció prèvia: 962 087 456 o en coaching@valenciactiva.es

VISITES PLANTA POTABILITZADORA
25/11/2019 y 28/11/2019. Estació de tractament d'aigua potable del Realon
Disseminat Polígon 35, 176, 46220 Picassent, València. De 10:00 a 13:00 h.
Conéixer el cicle integral de l'aigua de la ciutat de València destacant la seua importància social i la
seua relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Es visitarà una potabilitzadora i es
posarà l'accent en el tractament perquè l'aigua siga apta per al consum humà.
Tots els públics. Inscripció prèvia: 647 380 543 o en joanpagon@globalomnium.com

SENTIM LA MÚSICA
26/11/2019. EI Municipal Pinedo.Travessera de Pinedo a la Mar, 75.
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VALÈNCIA REPUBLICANA
27/11/2019. Inici a la plaça de l'Ajuntament. De 15:30 a 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.
Dirigit a públic adolescent i adult. Inscripció previa: 962 082 146.

SENTIM LA MÚSICA
27/11/2019. EI Municipal Solc. Av. Tres Forques, 94. De 15:30 a 17:00 h.
Animació musical per a l'alumnat amb ball i dramatització. A més, hi haurà tallers amb materials
reciclats per a fomentar la conscienciació i el respecte cap al medi ambient.
Famílies i xiquets/es d'1 a 3 anys. Inscripció prèvia: 963 013 205 o en eisolc@valencia.es

TALLER «TRAINING VIEW»
27/11/2019. Patraix, C/ Vicente Rodilla, 4. De 9:30 a 14:30 h.
Mitjançant un joc de rol entre professionals i participants se simula una situació real d'entrevista de
treball. Les sessions són individuals i permeten donar compte sobre el seu desenvolupament i, així,
detectar els punts forts i les àrees de millora.
Dirigit a persones desocupades. Inscripció prèvia: 960 889 150 o en barris@valenciactiva.es

del 24 al 30 de novembre
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LA RUTA DELS COLORS:
GRAFITS I ART URBÀ A VALÈNCIA
28/11/2019. Inici a la plaça del Portal Nou. De 17:30 a 19:30 h.

Recorregut pel centre històric de la nostra ciutat per a conéixer alguns dels punts paradigmàtics
de l'art de carrer a València.
Dirgido a públic adolescent i adult. Inscripció prèvia per teléfon 962 082 146.

SENTIM LA MÚSICA
28/11/2019. EI Municipal Quatre Carreres, C/ Bomber Ramon Duart, 7. De 15:30 a 16:30 h.
Animació musical per a l'alumnat amb ball i dramatització. A més, hi haurà tallers amb materials
reciclats per a fomentar la conscienciació i el respecte cap al medi ambient.
Tots els públics. Inscripció prèvia: 963 013 221 o en eiquatrecarreres@valencia.es

ACÍ PINTEM TOTS
28/11/2019, de 15:00 a 16:30 h. i 29/11/2019, de 9:00 a 14:00 h.

CM Benimaclet- C/ Arquitecte Arnau, s/n

Tallers i concerts per a celebrar el dia de les ciutats educadores i treballar el lema d’esta festivitat:
"Escolta la ciutat per a transformar-la".
Comptarem, entre altres actuaccions, amb un concert del CIM de Benimaclet que interpretarà
música de bandes sonores del cine.
Alumnes del centre, pares/mares, professorat i personal no docent.
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EL SECRET DE VIVERS
29/11/2019. Jardins del Real (Jardí dels Vivers) punt de trobada porta del
Museu de Ciències Naturals. De 17:00 a 19:00 h.
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PLENARI DE XIQUETES I XIQUETS, PRESIDIT PER
L'EXCM. SR. JOAN RIBÓ
29/11/2019. Hemicicle de l'Ajuntament, plaça de l'Ajuntament, 1.
De 11:00 a 13:00 h.

Les nostres xiquetes i xiquets viuen l'experiència de la democràcia participativa. En finalizar el ple
gaudirem de l'actuació de la Coral Juan Bautista Comes, del Conservatori de Música Jose Iturbi.
CEIP Professor Sanchis Guarner - CEIP Doctor López Rosat - C. Claret - La Fontsanta - CEIP
Prácticas - CEIP La Fonteta - C. Hermes.

CELEBRACIÓ CIUTATS EDUCADORES
29/11/2019. CM Professor Santiago Grisolía, C/ Campoamor, 89. De 9:00 a 14:00 h.
Tallers per a celebrar el dia de les ciutats educadores i treballar el lema d’esta festivitat. Així
mateix, treballarem el nostre lema escolar "SOM RIU/SOMRIU".
Alumnat del centre.

CONCERT
29/11/19. Sala Roca, Conservatori Municipal José Iturbi. Av. Balears, 36.
De 18:00 a 20:00 h.

Concert de l'alumnat: solistes, grups de cambra i agrupacions majors.
Tots els públics. Sense inscripció prèvia.

JORNADES DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA EN
CENTRES EDUCATIUS
29/11/19. A realitzar en el centre educatiu sol·licitant. Horari escolar.

Les famílies participants exploraran este 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: 962 082 146.

Conéixer el cicle integral de l'aigua de la ciutat de València destacant la seua importància social i
la seua relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Centres educatius de primària, secundària, batxiller i formació professional. Inscripció prèvia en el
telèfon 647 380 543 o en joanpagon@globalomnium.com

TALLER DE VIDEOCREACIÓ
29/11/2019. Sala d'actes Centre Juan Comenius. C/ Músic Jarque Cualladó, 9.

ON ESTAVES LLAVORS?
29/11/19. CM Fernado de los Ríos. C/ Joaquim Benlloch, 33-35.

De 12:00 a 14:00 h.

Visionat d'un conjunt de curtmetratges o espots de sensibilització per a promoure el
coneixement sobre la situació de menors i joves immigrants sense família en la destinació
migratòria. Els diferents curtmetratges han sigut elaborats per l'alumnat del centre.
Tots els públics. Inscripció prèvia: 962 087 491.

De 9:00 a 14:00 h i de 19:00 a 23:00 h.

Celebració del 40 aniversari amb la realització d'una retrospectiva des de l'inici i la seua evolució.
Horari de vesprada. Inscripció prèvia: 963 333 362 o en cmfernandorios@valencia.es

Programa d’activitatats
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TALLER D'ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA
29/11/2019. Centre La Fonteta. Av. Plata, 28. De 10:00 a 13:00 h.

Conéixer el funcionament i maneig de l'ordinador i dels telèfons intel·ligents .
Persones desocupades. Inscripció prèvia: 962 087 456 o en barris@valenciactiva.es

LLUMINÀRIA: Superherois darrere de la màscara.
29/11/2019. Biblioteca Sant Pau-Francesc Almela i Vives. 18:00 h.
Activitat que consta de dos fases: una primera que reflexiona sobre la presència dels superherois
i el seu valor en el món cultural i l'imaginari de la infància actual, i una segona, en la qual es
realitzarà un taller consistent en l'elaboració de la màscara d'un superheroi.
Tots els públics. Inscripció prèvia: 963 482 771.

Ajuda’ns a promoure-la

#EducatingCityDay
#VLCCiutatEducadora
@AjuntamentVLC
Consulta tota la programació a:

educacio.valencia.es

P de planeta P de persona
29/11/2019. Biblioteca de Marxalenes - Joanot Martorell. De 17:30 a 18:30 h.
Acostament als objectius de l'Agenda 20/30 per als objectius del mil·lenni, explicats a tota la
família, amb especial èmfasi en el públic infantil. Desenvolupat per la tallerista Marta Pereira.
Tots els públics. Inscripció prèvia: 963 483 269.

UN NIÑO, UN POLLO, UN GATO Y UN PERRO
29/11/2019. Biblioteca de Russafa - Nova Al-Russafí. 18:00 h.
Contacontes realitzat per Paula Carbonell: "Dula corre, el pollo Kirico camina, un perro y un gato
juegan, mis historias vuelan…. Mis historias vuelan, a veces contigo otras con ellos."
Tots els públics. Inscripció prèvia: 962 084 292.
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EL PARC CENTRAL
30/11/19. Plaça de Demetri Ribes (accés 2 del parc pel carrer de les Filipines).
De 11:00 a 13:00 h.

Coneixerem els principals espais naturals en què s'articula este important pulmó verd. A més,
s'analitzarà l'evolució històrica de la zona a partir dels propis recursos que proposa el parc.
Dirigit a famílies amb menors de 6 a 10 anys.
Inscripció prèvia en el teléfon 962 082 146.

MINIMARATÓ
30/11/19. Pont de Montolivet. De 12:00 a 13:00 h.
Activitat paral·lela a la celebració de la 39 Marató Trinidad Alonso EDP, els atletes correran la
distància apropiada a la seua edat. Carretes mixtes i no competitives.
Xiquets i xiquetes fins a 13 anys. Inscripció prèvia en www.maratonvalencia.com

MINIOLIMPIADA
30/11/19. Passeig de l'Albereda. 10:00 h.
Activitat multiesportiva del programa de Jocs Esportius Municipals de la ciutat de València.
Xiquets/es de E. Infantil i Primària

Este programa ha sigut possible gràcies a:
Alcaldia, pel seu compromís i col·laboració amb l’educació i amb
València, Ciutat Educadora.
Regidoria d’Educació, per impulsar i coordinar el projecte.
Regidories d’Acció Cultural, Espai Públic, Igualtat i Polítiques de
Gènere i LGTBI, Mobilitat Sostenible, Acció Cultural, Patrimoni
Cultural i Recursos Culturals, Cooperació al Desenvolupament i
Migració, Cicle Integral de l’Aigua i Joventut.
Directives i AMPA dels centres educatius CM Fernando de los
Ríos, CM Benimaclet, CM Professor Santiago Grisolía, EIM
Pinedo, EIM Solc, EIM Quatre Carreres, EIM Gent Menuda,
Conservatori de Música José Iturbi i Coral Juan Bautista Comes.
EMT, Biblioteques Municipals, Fundació Esportiva Municipal
(FDM), Fundació València Activa i Centres Municipals de
Joventut.
Xarxa Estatal de Ciutats Educadores (RECE) i Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE).

