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#implicació

#igualtat

#inno

amb les arts
Dimecres, 11 de juliol de 2018
Centre del Carme Cultura Contemporània (València)

09:00 - 09:15 h Acreditació i benvinguda
09:15 - 10:00 h Presentació
Motxilla Cultural en línia: Catàleg d’activitats educatives i culturals per als centres educatius, curs 2018-2019

Jaume Fullana Mestre, director general de Política Educativa i
Abel Guarinos Viñoles, director general de l’Institut Valencià de Cultura

Oferta d’activitats:
• CEFIRE Artisticoexpressiu
• Palau de les Arts

• Institut Valencià de Cultura
• Centre del Carme Cultura Contemporània

10:00 - 11:00 h Ponència: “Contextos de encuentro y simbolización: diálogos entre juego, educación y arte”
Javier Abad i Ángeles Ruiz de Velasco
11:00 - 11:30 h Pausa i visita a la ﬁreta
11:30 - 14:00 h Tallers
Taller experiencial de música: “Mus’n’babies escola” per UTEM.
Taller experiencial de dansa: “Ben ballat!” per Rascanya.
Taller experiencial de literatura: “El full en blanc“ per Núria Vizcarro.
Taller experiencial d'art dramàtic: “(Des)muntant una escena” pel Pont Flotant.
Taller experiencial d'audiovisuals: “L’audiovisual a les aules” per Diodo Media.
Taller experiencial d'arts plàstiques: “Jugant amb l’espai“ per ARQUIKIDS.
14:00 - 15:30 h Dinar i visita a la ﬁreta
15:30 - 18:30 h Experiències actives de centres educatius
SALA 1. Infantil - Primària - NEE:
1. L’art en el 0-3: del desig d’explorar a la sorpresa de crear. 2. Viu l’art.
3. Exposicions d’art infantil: Viure la mirada. 4. Vides alternatives per a les princeses.
5. La música ens ajuda a crear i a integrar respectant la diversitat. 6. El somni d’educar.
7. La cultura que ens sona. 8. Teatre a Primària a Vilafamés.
SALA 2. Secundària i Batxillerat:
1. Costumari musical intercentres. 2. Cantem junts: APS intergeneracional.
3. De l’aula al museu i del museu a l’aula. 4. Músiques de l’Holocaust II (Habitació 28).
5. L’audiovisual com a recurs educatiu. 6. FANG_ART Second Round Ceràmica.
7. Museus hiperconnectats. 8. Transversalia. Art contemporani a les aules.
18:30 - 19:00 h Cloenda artística de soundpainting dirigit per Walter Thompson.
Soundpainting és el llenguatge universal de signes per a la composició multidisciplinària en viu,
interpretat per músics, actors, ballarins i artistes visuals. Va ser creat per Walter Thompson a
Woodstock, Nova York, en 1974.

Inscripcions ﬁns al
24 de Juny de 2018

http://ceﬁre.edu.gva.es/sf
p/index.php?seccion=edicion&
id=7372189&usuario=formacion

