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EDUCACIÓ I CULTURA ANEM DE LA MÀ
*ESCOLA — No és gens admissible que l’escola no haja utilitzat els espais i 
les programacions de CulturArts com a reforç i continuació de l’aprenentat-
ge vital i social de l’alumnat, com no és tampoc admissible que CulturArts 
no s’adrece a la comunitat escolar i al professorat com estratègia democra-
titzadora de l’accés a les arts de tots els públics i —també, òbviament— com 
a nínxol de mercat present i futur. 

(...) Cal una programació específica des de les pròpies sales i auditoris que té 
la Generalitat a Alacant, Castelló i València, així com —amb la intenció d’arri-
bar a totes les comarques valencianes— també en connivència amb els mu-
nicipis què vulguen participar del projecte, presentant pel·lícules, concerts i 
espectacles que fomenten la pau, la igualtat de gènere, la no discriminació 
racial, la prevenció de la violència, la promoció de la convivència, el plaer 
de la reflexió i del saber, el coneixement dels nostres clàssics...: continguts i 
valors.

L’accés del públic infantil i adolescent a l’univers cultural i simbòlic consti-
tueix un element fonamental de formació de la sensibilitat, l’expressivitat, la 
convivència i la construcció de ciutadania. I l’escola és el camí més curt per 
tal d’arribar a tots aquests públics i sense distincions.

Si el que pretenem és que la cultura ocupe un espai central en la societat, 
—entenent la cultura com a part substantiva de l’estat del benestar i no so-
lament de la societat del benestar—, hem de treballar des del present i per 
al futur, situant-nos al costat de l’educació, al seu servei, com al motor de 
desenvolupament i de creixement que aquesta suposa en tots els aspectes 
transformadors de l’ésser humà.

(...) Per tal que es valore el gaudi i ús de la cultura també des de la infància 
i l’adolescència, les entrades o les accions proposades a aquest públic con-
cret no han de ser gratuïtes però han de tenir un cost accessible a qualsevol 
butxaca i en relació amb l’envergadura de la proposta. De tota manera, els 
professors han de ser sabedors que des de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) 
es faran tantes excepcions de gratuïtat en el pagament de l’entrada com 
xiquets amb problemes econòmics o en risc d’exclusió social tinguen en les 
seues aules, advertint-los de l’absoluta confidencialitat de la mesura envers 
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els altres xiquets. Cap infant i cap adolescent ha de tenir «prohibida» l’en-
trada a un cinema públic, a un auditori públic o a un teatre públic per raons 
econòmiques. 

El principal aliat de l’IVC en aquesta tasca lúdico-docent haurà de ser la Di-
recció General de Política Educativa de la Conselleria d’Educació, Investiga-
ció, Cultura i Esport pel que fa a possibilitar el primer contacte entre els pro-
fessors i el nou Departament de Didàctica i Projectes Educatius de l’IVC; (...) 
així com pel que fa a generar recursos didàctics adients a una determinada 
edat i d’un determinat espectacle, concert o cicle cinematogràfic.

El Departament de Didàctica i Projectes Educatius del futur Institut Valen-
cià de Cultura, de nova creació com hem dit, treballarà per a totes les àrees 
o disciplines que li siguen pròpies, en aqueixes programacions que poden 
tenir interés per al públic infantil i adolescent, i —sobretot— en l’embolca-
ll didàctic i pedagògic de les produccions i coproduccions pròpies de l’ens 
públic.

* Extracte del treball «El públic és el protagonista - Projecte de Direcció per 
a la participació en el procés de selecció del Director o Directora General 
de CulturArts Generalitat», d’Abel Guarinos, qui fou finalment la persona 
escollida per la Comissió de Valoració d’aquest procés selectiu engegat per 
la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport tot seguint el Codi de 
Bones Pràctiques de la Cultura Valenciana.

El terme «ESCOLA» és un dels 21 pilars fonamentals d’aquest projecte i ha 
de planar de manera transversal per totes les disciplines del nou Institut 
Valencià de Cultura.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 2016-17
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA

PROJECTES SOTSDIRECCIÓ DE TEATRE I DANSA
Tot el mes de desembre tindrem en cartell al Principal de València l’obra Ha-
ppy End de Bertolt Brecht (música de Kurt Weil). Un “melodrama amb cançons”, 
producció de l’Institut Valencià de Cultura, que comptarà amb 15 intèrprets i 
7 músics en escena.

- El 26 i 27 d’octubre el Principal de Castelló programarà La guerra de Troya, 
patrocinat per l’obra social de La Caixa (nivell de 3r a 6è de Primària).

- Pendent de confirmació al Principal de València: el mes de març, La vida es 
sueño, de Calderon; el mes d’abril, El perro del hortelano, de Lope de Vega; el 
mes de maig, El laberinto mágico, de Max Aub.

En el Teatre Rialto de València i en el Teatre Arniches d’Alacant solem programar 
espectacles d’autoria contemporània. Per a obrir la temporada teatral en el Teatre 
Rialto es presentarà en el mes d’octubre l’estrena de la versió escènica de “El Cant 
del Cos” d’Amaury Lebrun interpretada pel Ballet de la Generalitat.

LA BRAMA, estrenarà al 6 d’octubre en la expo de Sant Miquel del Reis 
“Prensa satírica. Cultura Popular Valenciana”.

Versió lliure i malparlada a partir del poema La brama dels llauradors de l’hor-
ta València, original de Jaume Gassull.

La Federació de Teatre Amteur presenta un espectacle original senzill, amb 
només tres intèrprets, per il·lustrar una polèmica del segle XV sovint encara 
present en l’actualitat. La dramatització del poema de Gassull (sarcàstic i des-
llenguat) ens mostra com els llauradors valencians reaccionen irats davant 
l’opinió il·lustrada de Bernat Fenollar, poeta i mossèn, que havia descrit la ma-
nera canònica de com s’havia de parlar i criticat la manera de com ho feia la 
gent del poble. Aquesta és la causa de la queixa i de la controvèrsia. La brama 
té un to burlesc, irònic i humorístic que la jovent l’entendrà ben pròxim.

Per a més informació contactar amb: Amparo Gómez, promocion_tpr@gva.es. 
Telèfons: 96 353 92 17 / 610 845 640.

http://teatres.gva.es
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EL BALLET DE LA GENERALITAT VALENCIANA
El Ballet de la Generalitat és un 
projecte creat el 2004 per la 
Generalitat Valenciana amb la 
missió de fomentar i difondre la 
dansa professional. La compan-
yia està formada actualment per 

14 ballarins i ballarines, té en repertori coreografies de prestigiosos creadors de 
fama internacional com ara Jiri Kylian, Nacho Duato, Alicia Alonso, Ohad Naharin, 
entre d’altres. Des de 2012 és companyia resident al Palau de les Arts de València, 
fet que li permet conjugar la seua trajectòria artística amb la col·laboració com a 
cos de ball en les produccions d’òpera i ballet que programa la sala.

EL CANT DEL COS | El Ballet de la Generalitat presenta una 
coreografia d’Amaury Lebrun 
L’Institut Valencià de Cultura (CulturArts Generalitat) ofereix a la comunitat 
educativa l’oportunitat d’acollir un espectacle de dansa contemporània en el 
centre docent que estiga interessat.

Aquesta iniciativa té com a objectiu acostar la dansa als estudiants de Primària, 
Secundària i Batxillerat, propiciant la trobada amb aquesta disciplina en una ses-
sió composta d’un taller pràctic, dirigit a un grup d’estudiants i de la presentació 
d’una obra coreogràfica de 25 minuts.

El cant del cos és un espectacle de dansa que parla del cos com a vehicle d’expres-
sió de sentiments i valors positius que tenim arrelats en el nostre interior, i que 
tal vegada desconeixem. Té una clara vocació didàctica per la seua temàtica: la 
necessitat que té el cos d’expressar-se en l’etapa adolescent.

El cant del cos ha sigut creat per al Ballet de la Generalitat per Amaury Lebrun, coreògraf 
francés establit a Espanya, que després d’una llarga carrera com a intèrpret en compan-
yies de prestigi, com la Companyia Nacional de Dansa sota la direcció de Nacho Duato, 
desenvolupa la seua labor creativa en el terreny de la dansa contemporània.

«Cap mortal pot guardar un secret. Si els seus llavis són silenciosos, parla amb la 
punta dels seus dits. » (Sigmund Freud)
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Aquesta cita és el punt de partida de l’obra. Què secrets ens revela el cos? Què po-
dem transmetre i endevinar amb un simple centellege d’ulls? El cos balla i canta.

Amaury Lebrun

Els centres interessats a acollir aquest projecte s’han de posar en contacte 
amb la Sotsdirecció de Teatre i Dansa en l’adreça de correu electrònic se-
güent: promocion_tpr@gva.es

COR DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Ja fa temps que el públic 
i la crítica de tota Espanya 
reconeix al Cor de la Ge-
neralitat Valenciana com 
una de les millors agru-
pacions corals d’aquest 
país. Aquest prestigi se’l 

va guanyar en la primera etapa de la seua trajectòria, des de la seua creació 
en 1987, amb el nom de Cor de València, i l’ha mantingut brillantment en l’úl-

PROJECTES INSTITUT VALENCIÀ DE LA MÚSICA
La Sotsdirecció de Música ofereix dos projectes pedagògics: 

La Jove Orquestra de la Generalitat, en la qual joves estudiants entre 16 i 26 anys 
es reuneixen durant els períodes vacacionals per a treballar un ambiciós progra-
ma, amb professors de primer nivell internacional.

Es realitzen 3 trobades a l’any: Any Nou, Primavera i estiu. 

Seria interessant acostar l’activitat de la JOGV als joves interessats, facilitant la seua 
assistència als assajos generals.

L’altre programa és Viatge per la música valenciana amb el Cor de la Gene-
ralitat, presentat la passada primavera educativa, destinat a estudiants de 
segon cicle de l’ESO i Batxillerat.

Concert amb un narrador i projeccions, disponible per a la segona quinzena de maig.

Per a més informació contactar amb Rafa Sanchis, sanchis_raf@gva.es. Telè-
fon: 96 120 65 24.



33

7|7|2016

tima, des de 2006, com a cor titular 
de les temporades líriques del Palau 
dels Arts.

El Cor de la Generalitat depèn orgàni-
cament de la sotsdirecció de Música 
de Culturarts. El seu director titular és 
Francesc Perales, Jordi Blanch el seu 
director assistent i Francisco Hervás el 
seu pianista acompanyant. Ha compa-
ginat en el seu repertori l’òpera amb la 
música simfònic-coral de totes les èpo-
ques. Ha cantat sota la direcció entre d’altres de Claudio Abbado, Rinaldo Alessan-
drini, Bertrand de Billy, Riccardo Chailly, Franz-Paul Decker, Manuel Galduf, Enrique 
García Asensio, Luis Antonio García Navarro, Miguel Angel Gómez Martínez, Valeri 
Guérguiev, Leopold Hager, Cristóbal Halffter, Robert King, Sir Neville Marriner, Lord 
Yehudi Menuhin, Marc Minkowski, Krzysztof Penderecki, Josep Pons, Michel Plas-
son, Georges Prêtre, Helmuth Rilling, Guennadi Rojdestvenski, Antoni Ros-Marbà, 
Mstislav Rostropóvitx, Claudio Scimone i Alberto Zedda. A més de cantar assídua-
ment en el Palau de la Música de València ha estat present en les temporades i 
festivals espanyols més importants (Granada, Santander, Peralada, Grec entre uns 
altres); també ha actuat en el Festival Cervantino de Guanajuato (Mèxic), en la seu 
de la UNESCO a París, en l’Exposició Internacional de Lisboa i en la Catedral de Sant 
Patricio de Nova York, a més de recórrer els principals festivals europeus amb l’es-
pectacle Tramuntana Tremens, del compositor Carles Santos. D’aqueixa època pro-
cedeixen discos dedicats a Frederic Mompou, Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, 
Luis de Pablo i Alfredo Aracil. Entre els seus enregistraments recents destaquen les 
col·laboracions amb el grup de música antiga Capella de Ministrers i les realitzades 
per al programa expositiu La llum de les imatges, de la Generalitat Valenciana.

Des de la seua arribada al Palau dels Arts el Cor ha intervingut en quasi totes 
les seues produccions, principalment sota la batuta de Lorin Maazel, Zubin 
Mehta i Omer Meir Wellber. Algunes d’aquestes actuacions han sigut arreple-
gades en DVD: Fidelio, que va obrir la temporada inaugural del coliseu, Turan-
dot, Götterdämmerung, Cyrano de Bergerac, al costat de Plácido Domingo, El 
rey que rabió de Ruperto Chapí, La bohème, etcètera.
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Al llarg de la temporada 2013-2014 ha oferit un cicle de concerts commemo-
ratius del 25 aniversari de la seua fundació, entre ells un al costat de l’Orques-
tra de la Comunitat Valenciana, dirigit per Zubin Mehta, en el Palau dels Arts 
Reina Sofia.

Ha sigut guardonat amb la Medalla d’Honor del Festival Internacional de Mú-
sica i Dansa de Granada, la Medalla Commemorativa del XXV Aniversari del 
Palau de la Música de València, el premi Clar de Llums de la Universitat de 
València, l’Important de l’Editorial Premsa Valenciana i la Medalla al Mèrit en 
les Belles arts de la Real Acadèmia de Belles arts de Sant Carles.

El seu enregistrament per a Sony al costat de Plácido Domingo i l’Orquestra 
de la Comunitat Valenciana, Domingo Verdi, ha obtingut el Grammy Llatí al 
Millor Àlbum de Música Clàssica 2014.

JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Va ser creada per la Llei Valenciana de la Música al maig de 1998 i depèn 
orgànicament de la sotsdirecció de Música de Culturarts. Aquesta orquestra 
arreplega la iniciativa de la Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana, nas-
cuda en 1991. El seu principal objectiu és contribuir a la formació de músics 
menors de 26 anys per mitjà de trobades i tallers dirigits per destacats pro-
fessors.
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El seu director, Manuel Galduf, compta amb un director assistent com a alum-
ne en pràctiques: José Vicente Leal Mora i des de 2001 existeix així mateix 
la figura del compositor resident de la JOGV, un lloc que han ocupat César 
Cano, Ricardo Climent, Andrés Valero-Castells, Miguel Gálvez-Taroncher, Voro 
García, Francisco Coll, Óscar Navarro i en l’actualitat Carlos Fontcuberta.

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana ha celebrat trobades a Alacant, Al-
tea, Borriana, Carcaixent, Castelló, Cullera, La Vila-Joiosa, Llíria, Rafelbunyol, Reque-
na, Sant Vicent del Raspeig, Sogorb, Torrevella, Xátiva i València entre altres llocs, 
i ha treballat amb mestres com José L. García Asensio, Félix Ayo, Mihai Dancila, 
Alfonso Ghedin, Agustín León Ara, Ara Malikian, Franco Petracchi, Mstislav Rostro-
póvitx, Irvine Arditti, Joan Enric Lluna, Vicens Prats, Klaus Thunemann, o els grups 
Quartet Canales, Quartet Quiroga, Quintet Cuesta, Spanish Brass-Luur Metalls i 
Amores Grup de Percussió.

En 2002 va participar en l’estrena mundial de la versió de Vladímir Vasíliev 
del ballet Romeo i Julieta de Serguei Prokófiev, que va dirigir Mstislav Ros-
tropóvitx en el Teatre Principal de València. Ha acompanyat a solistes com el 
mateix Rostropóvitx, Vadim Repin, Otto Sauter, Irvine Arditti, Ara Malikian, 
Josep Puchades, José Franch Ballester, Nicolas Hodges, Itxaro Mentxaka, Isa-
bel Monar, Erika Escribá-Astaburuaga, Silvia Vázquez, Marina Rodriguez-Cusí, 
María Bazal, José Antonio López i Alberto Guardiola.

Ha actuat en dues ocasions en el Teatre Monumental de Madrid, concerts que han 
sigut retransmesos per RTVE, i en el Festival Internacional de Música de Galícia 
(2003), FEX - Festival Internacional de Música i Dansa de Granada (2007), el Festival 
de Música d’Alacant (2008 i 2010) i el Festival Sagunt a Escena (2012) en el qual 
va comptar amb la col·laboració del Cor de la Generalitat Valenciana, experiència 
que va repetir al costat del Ballet de la Generalitat (2013) amb la posada en escena 
del ballet L’ocell de Foc d’Ígor Stravinski, i Bolero de Maurice Ravel (2015)

En el seu repertori destaca la presència de música actual i les obres de com-
positors valencians, a les quals ha dedicat la seua producció discogràfica.
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| Informació i inscripcions  
didactica_ivac@gva.es

Telf: 963 89 03 62/ 963 53 93 11

| Inici període d’inscripció
A partir de l’1 de Juliol 2016

| Preu
Indicat en cada activitat

| Web 
http://ivac.gva.es/

| Les sessions es realitzaran
VALÈNCIA:
Projeccions a la sala Luis García Berlanga, Edifici Rialto.

Els Tallers es realitzaran a l’Aula de Didàctica de l’Institut Valencià de la Música.

ALACANT:
Teatre Arniches

CASTELLÓ:
Consultar previamentent

| Dossiers Didàctics

Les nostres sessions de didàctica estan dinamitzades per entitats especialitzades 

en cultura cinematogràfica. Totes les activitats es realitzaran amb dinamitzadors 

professionals i inclouen material didàctic per al professorat.

Luminaria Educación Patrimonial https://www.facebook.com/luminariaeducacion/

Nautilus Audiovisual http://www.nautilusaudiovisual.es/es/

CinemasCool http://www.cinemascool.com/

Some Like It Short http://www.somelikeitshort.com/home.asp?lang=ES

Festival La Cabina http://lacabina.es/

Festival Cinema Jove http://www.cinemajove.com/
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 EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

PROPOSTA

En aquesta sessió s’inclouen huit curtmetratges d’animació de tot el 
món, que mostren distintes tècniques i estils visuals. 

En aquests curts veiem com es coneixen els distints personatges, que 
estableixen entre ells relacions d’amistat i també de desencontre. 

OBJECTIU

Totes les històries són senzilles i molt visuals, la qual cosa permet als 
més xicotets seguir amb interés el curt desenvolupament de la narra-
ció, com si d’un conte es tractara. A més el contingut dóna peu també 
a poder treballar i comentar amb els xiquets diferents aspectes de la 
pel·lícula, tant a nivell plàstic i musical com del llenguatge i d’altres as-
pectes transversals concrets que apareixen en cada curt.

DURACIÓ 

50 min

PREU

2 € alumne/a

AMISTATS 
ANIMADES
A partir de 4 anys
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PROPOSTA

Acostar el cine primitiu i també l’slapstick als alumnes de Primària és 
l’objectiu d’aquesta sessió dinamitzada. Es tracta d’apropar-los a figu-
res essencials del cine com Buster Keaton i Charles Chaplin, a través de 
les seues pel·lícules. 

Treballarem dinàmiques de grup que permeten als alumnes i les alum-
nes participar activament, jocs sobre les emocions, l’expressivitat; uti-
litzarem atrezzo i elements que puguen utilitzar i reconéixer.

 

OBJECTIU

Acostar als i les alumnes de Primària la història del cine des d’un 
punt de vista dinàmic i adaptat les seues edats. 

DURACIÓ 

1h 30 min

PREU 

3 € alumne/a

INICIS 
DEL CINEMA
1r, 2n i 3r CICLE DE 
PRIMÀRIA
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Taller

PROPOSTA

En aquest taller aprendrem com se les enginyen els escriptors i 
directors perquè les seues obres ens resulten atraients, i usarem 
els seus trucs per a crear la nostra pròpia passant-nos-ho en gran!

OBJECTIU

Reflexionar sobre el llenguatge audiovisual, donar a conéixer algunes 
de les primeres formes d’animació, experimentar amb elements bàsics 
del llenguatge del cine i estimular la creativitat.

COMPETÈNCIES

-Consciència i expressions culturals
-Competència d’aprendre a aprendre

DURACIÓ

1h 30 min

PREU 

2 € alumne/a
Aforament 30 alumnes (o 1 classe)

HISTÒRIES 
QUE GIREN
1r  i 2n CICLE DE PRIMÀRIA
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 ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

PROPOSTA

Visionarem aquest clàssic de la ciència-ficció, que narra les aventures d’un 
científic espacial responsable de mantindre vives les últimes espècies bo-
tàniques del planeta Terra. Quan rep l’ordre de destruir-les es rebel·la, i co-
mença així la seua aventura no sols per la seua supervivència, sinó per la de 
la Terra.
Utilitzant la guia didàctica, n’analitzarem les característiques més interes-
sants a nivell cinematogràfic i temàtic.

OBJECTIU

Conéixer els clàssics  cinematogràfics de distintes èpoques, i utilitzar-los 
com a element de suport en matèries curriculars.  Així mateix, aprofundir 
en els conceptes més pertinents del llenguatge cinematogràfic.

CONTINGUTS RELACIONATS AMB

- Ciències de la Naturalesa: 

• observació de l’Univers; 
•  característiques físiques de la Terra i dels altres components del Sistema Solar;
• implicacions mediambientals.

DURACIÓ   PREU

2h 15 min  3 € alumne/a

DESCOBRINT CINEMA: 
“NAUS MISTERIOSES” 
(Silent Running, Douglas Trumbull, 1971)

A partir de 1er ESO (12 anys)
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PROPOSTA

Per mitjà d’una sessió dinàmica es realitzaran diferents projeccions de pel·lí-
cules restaurades per L’Institut Valencià de Cultura-IVAC. Al mateix temps es 
realitzarà una presentació de què és una filmoteca i la seua importància en 
la preservació de la memòria audiovisual desenvolupada al llarg dels més 
de 100 anys d’història del cine. Parlarem dels orígens del cine a València i de 
la posterior evolució fins a l’actualitat. I hi haurà un espai per a les obres ro-
dades per particulars i la seua importància per al coneixement de la societat 
valenciana.

OBJECTIU

Donar a conéixer la història de les filmoteques i la posterior evolució fins a 
l’època actual. Mostrar la importància de la preservació del patrimoni audio-
visual valencià, fonamental per a conéixer la història de la societat valenciana 
en l’últim segle. Conéixer els recursos que ofereix la filmoteca per a la investi-
gació i desenvolupament de projectes relacionats amb el mitjà audiovisual.

DURACIÓ
2h 15 min

PREU 
Activitat gratuïta

QUÈ ÉS UNA 
FILMOTECA?
ESO i BATXILLERAT
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PROPOSTA

Visionarem l’adaptació cinematogràfica de la novel·la de ciència-ficció 
del mateix títol, de l’escriptor Ray Bradbury. 
Utilitzant la guia didàctica analitzarem  les característiques més inte-
ressants a nivell cinematogràfic i temàtic.

OBJECTIU

Conéixer els clàssics cinematogràfics de distintes èpoques, i utilitzar-los 
com a element de suport en matèries curriculars. Així mateix, aprofun-
dir en els conceptes més pertinents del llenguatge cinematogràfic.

CONTINGUTS RELACIONATS AMB

- Filosofia

- Literatura

DURACIÓ  

2h 30 min 

PREU 
3 € alumne/a

DESCOBRINT CINEMA: 
“FAHRENHEIT 451”
(Francois Truffaut, 1966)

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
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PROPOSTA

Les adaptacions literàries són tot un subgènere del cine. Si els 
llargmetratges beuen de la literatura a partir, sobretot, de les no-
vel·les, els relats breus són la inspiració preferida dels curts.

En aquesta sessió realitzem un recorregut per les sendes que 
van de la literatura a la pantalla, i ho fem de la mà de les obres 
d’alguns dels més importants escriptors europeus com són José 
Saramago (Portugal), Franz Kafka (Rep. Txeca), Jostein Gaarder 
(Noruega) o Sławomir Mrożek (Polònia), els contes dels quals 
s’han adaptat en els curts. Per a acabar la sessió, és l’obra de Frie-
drich Nietzsche la que inspira el protagonista de l’últim un curt, 
una brillant història sobre l’enorme poder transformador i eman-
cipador dels llibres i de la cultura en el desenvolupament dels 
persones.

OBJECTIU

Fomentar el coneixement literari dels relats curts i la seua adaptació al 
llenguatge audiovisual.

DURACIÓ   PREU
100 min  3 € alumne/a

DEL CURT AL 
CONTE:
LA LITERATURA 
INSPIRA EL CINE

BATXILLERAT I CICLES 
FORMATIUS
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Taller

PROPOSTA

A través de La sortida dels obrers de la fàbrica, dels germans Lu-
mière, i seqüències de Nanuk l’esquimal, de Robert Flaherty, ex-
plorarem les novetats que van introduir aquests films i els trucs 
que s’utilitzaven en els primers documentals.

OBJECTIU

Apropar el cine documental al públic, reflexionar sobre elements clau 
del cine documental i la seua evolució per a gaudir-ne plenament.

COMPETÈNCIES
- Consciència i expressions culturals
- Competència d’aprendre a aprendre

DURACIÓ
1h 30 min

PREU 
3 € alumne/a

Aforament 30 alumnes (o 1 classe)

EL CINE 
DOCUMENTAL: 
LUMIÈRE Y FLAHERTY

ESO I BATXILLERAT
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 SESSIONS PATROCINADES PER  
    FUNDACIÓ “LA CAIXA”

PROPOSTA

En aquesta sessió proposem històries corals de persones que tenen algun 
tipus de diversitat funcional, física o intel·lectual. Documentals que s’acos-
ten a distintes realitats de distints països, però que tenen en comú la ma-
nera en què apel·len a la mirada de l’espectador, al seu propi estereotip o 
discapacitat. Així, podem comentar i posar en comú les nostres impressions 
sobre les imatges que ens acosten als que de vegades veiem des d’una 
sèrie de models de representació limitats. Un debat ric i en què el cine ser-
veix com a finestra davant d’un panorama amb molts recorreguts. 

OBJECTIU

Fer visible la discapacitat, siga del tipus que siga, i reconéixer els este-
reotips que utilitza el cine a l’hora de representar els seus personat-
ges, encara que la perspectiva de la història puga ser integradora i 
benintencionada.

DURACIÓ

100 min 

SESSIÓ PATROCINADA PER  FUNDACIÓ “LA CAIXA” - OBRA SOCIAL

VISIONS DE LA DIVERSITAT 
FUNCIONAL EN EL DOCUMENTAL

CENTRES D’ACCIÓ EDUCATIVA 
SINGULAR (CAES)

2º T: ESO, BATXILLERAT I CICLES FOR-
MATIUS
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PROPOSTA

Les arts visuals han recollit la representació de diferents models  arque-
típics de l’ésser humà, estereotips de gènere, de grup racial o social que 
també estan presents en la literatura. Coneixerem eixos estereotips, 
per a observar el seu caràcter reduccionista i determinista, i reflexionar 
sobre les formes de superar les imposicions que comporten.  

OBJECTIU

Comprendre i reconéixer la importància de la influència que exer-
ceixen les obres audiovisuals, en el comportament social i en els pa-
trons de gènere. 

DURACIÓ

2h 

SESSIÓ PATROCINADA PER FUNDACIÓ “LA CAIXA” - OBRA SOCIAL

ESTEREOTIPS EN LA PANTALLA

CENTRES D’ACCIÓ EDUCATIVA 
SINGULAR (CAES)

2º T: ESO, BATXILLERAT I CICLES FOR-
MATIUS
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PROPOSTA
La utilització del cine com a eina  pedagògica  és una activitat contrastada en di-
versos àmbits. En aquest cas, s’ha triat la pel·lícula La classe per a abordar temes 
relacionats amb la integració social. 

LA CLASSE 
(Entre les murs, Laurent Cantet, 
2008)

CENTRES D’ACCIÓ EDUCATIVA 
SINGULAR (CAES)

Tallers de Cine i Integració

PROPOSTA
Activitat per a conscienciar els alumnes que tant fa la procedència, raça o color de 
pell, al final, en les distàncies curtes, tots som iguals. És realitzarà posteriorment el 
visionat, i s’hi treballaran per mitjà del diàleg els aspectes més destacables del film. 
El taller es completarà amb una activitat de fotografia.  

OBJECTIU
• Relacions  interpersonals  entre els alumnes i amb el professorat.
• L’educació com a factor d’integració social en les aules.
• La diversitat humana i paisatgista del món i les seues relacions.
• La importància  demogràfica, cultural i econòmica de les migracions  en el 

món actual.
• La diversitat cultural i lingüística i la necessitat de respecte i protecció cap a elles.

DURACIÓ
3 h 30 min

SESSIÓ PATROCINADA PER  FUNDACIÓ “LA CAIXA” OBRA SOCIAL

TALLER: “DE PROP, TOTS SOM IGUALS”
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 FESTIVALS

Dins de la programació del Festival Internacional de Migmetratges La 
Cabina, s’inclouen dos jornades didàctiques on s’analitzen alguns dels 
migmetratges que s’han estrenat en el festival.

PROPOSTA
AulaCabina és una activitat didàctica composta per la projecció 
de dos migmetratges especialment pensats per als estudiants 
de Secundària i Batxillerat. A més, s’inclou una introducció i una 
xarrada debat..

Les temàtiques de les  pel·lícules comprenen diferents valors so-
cials i humans, i estan relacionades amb diferents continguts cu-
rriculars de manera transversal.

OBJECTIU
Donar a conéixer al públic juvenil una tipologia d’audiovisual no 
comercial, que resulta molt interessant per a la seua formació 
personal.

A més, aquesta experiència proporciona coneixements del llen-
guatge audiovisual i de la creació i guió d’una obra audiovisual.

DURACIÓ 
100 minuts

PREU 
3,5 € alumne/a

FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE MIGME-
TRATGE LA CABINA
SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Inscripcions produccion@lacabina.es

Web http://lacabina.es/
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València es converteix, cada mes de juny, en fòrum de trobada de joves cineas-
tes de tot el món, amb el focus sobre les pel·lícules més inquietes i creatives. Dos 
seccions a competició constitueixen el centre d’una programació que inclou a 
més homenatges, retrospectives, exposicions... Una aposta pel cine de qualitat 
per a tot tipus de públic que ha aconseguit situar Cinema Jove entre els festivals 
internacionals de cine més importants d’Espanya.

Dins d’aquest festival, des de fa més de 30 anys es realitza la Trobada Audiovi-
sual de Joves, on els protagonistes són els treballs realitzats dins dels centres es-
colars, en els diferents cicles de formació. Cada any s’obri el termini d’inscripció 
perquè tots aquells grups escolars que hi estiguen interessats puguen inscriure 
les seues obres audiovisuals per a ser projectades, després d’un exhaustiu pro-
cés de selecció, en un marc semblant al Festival de Cinema Jove mateix.

Els formats inclouen l’animació, la ficció o el videoclip. Les temàtiques tampoc 
són un problema. Van des de l’explosió dels sentiments juvenils o els al·legats 
contra els maltractaments de qualsevol tipus a l’alliberació a la poètica visual 
sense la concurrència de la paraula. Un jurat de professionals distribuirà entre 
els curts projectats uns premis que deixaran una empremta inesborrable en la 
memòria d’aquells que els reben.

Paral·lelament, es realitza l’activitat Pantalla Jove que sorgeix amb la voluntat 
d’acostar la programació de Cinema Jove al públic infantil i adolescent, a través 
de sessions especials on podran veure, compartir i comentar alguns dels curt-
metratges de la Secció Oficial d’enguany i d’edicions anteriors. Històries emocio-
nants i variades, que van des de l’animació al documental i que compten amb 
protagonistes infantils i adolescents majoritàriament. Així, els més joves poden 
pensar el cine i mirar el seu propi reflex en la pantalla a través de la nova activitat 
de Pantalla Jove. 

CINEMA JOVE: 
TROBADA AUDIOVISUAL 
DE JOVES
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Web http://www.cinemajove.com/

Així mateix, Cinema Jove compta també amb un altre espai dedicat a la formació 
cinematogràfica en l’àmbit universitari: la secció La Universitat Roda, l’objectiu 
de la qual és difondre i promocionar els curtmetratges creats en les universitats 
de la Comunitat Valenciana amb llicenciatures relacionades amb el cine. 

 ALTRES ACTIVITATS I RECURSOS PEDAGÒGICS

Menuda Filmo naix amb el propòsit d’oferir un espai de trobada entre els es-
pectadors més joves i el cine de diferents gèneres i èpoques, una cita mensual 
per a viure la màgia de l’experiència cinematogràfica.

La Filmoteca de l’IVAC va inaugurar al febrer de 2011 el projecte Menuda Fil-
mo especialment dedicat al públic infantil, encara que obert a espectadors 
de totes les edats. El primer dissabte i diumenge de cada mes, en la sessió 
de les 18 hores, es projecta en versió doblada una pel·lícula o programa de 
curtmetratges per a gaudi de xiquets i adults: cine còmic mut, clàssics del cine 
d’aventures, joies de l’animació...

Per estar especialment dirigits al públic infantil (encara que obertes a especta-
dors de tots els edats), les sessions de Menuda Filmo són a les 6 de la vesprada, 
en versió doblada al castellà i gratuïtes per als menors de 14 anys.

Com a complement a les sessions de Menuda Filmo, la Filmoteca edita unes 
guies didàctiques amb què el públic infantil (i ja no tan infantil...) pot fami-
liaritzar-se amb els elements bàsics del llenguatge audiovisual i els distints 
gèneres cinematogràfics, d’accés gratuït i descarregables en el seu web: 

http://ivac.gva.es/la-filmoteca/programacion/menuda-filmo

MENUDA FILMO
Primer cap de setmana de 
cada mes
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L’INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA, A TRAVES DE L’ IVAC en col·laboració amb 
l’associació ESCRIPTORS DE L’AUDIOVISUAL VALENCIÀ (EDAV), posa a disposi-
ció del professorat de tots els cicles una guia/conte per a la realització de curt-
metratges. Amb il·lustracions de PACO ROCA, i accessible en format electrònic 
des de la web de l’IVAC, esperem que es convertisca en una eina que ajude els 
nostres futurs creadors.

GUIA DIDÀCTICA: 
FES  EL TEU CURT

El Festival Escolar i Universitari de les Arts Au-
diovisuals.

Web http://makinggrow.eu/

FESTIVALS DE CINE I EDUCACIÓ

Mostra Internacional de Cinema Educatiu: 
MICE

Web http://www.micevalencia.com/

CENTRES DE DOCUMENTACIÓ

L’INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA com a organisme dedicat al foment i pro-
moció de la cultura, disposa d’uns quants centres de documentació especia-
litzats en diferents àrees artístiques, on es poden trobar els recursos necessaris 
per a realitzar projectes d’investigació i proporcionar informació als docents. 
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Especialitzat en Cine i Comunicació 
Audiovisual. Disposa de més de 
12.000 llibres i 25.000 pel·lícules a 
disposició del públic. Assessorament 
personalitzat i possibilitat de visites 
escolars. Préstec a domicili.

Servei gratuït.

Contacte:
C/ Doctor García Brustenga, 3
46020.- VALÈNCIA
Tel: 96 389 03 62

Horari:  Di-Dv de 9:30h a 
14:30h
mail: 
ivac_documentacion@gva.es

Catàlogo: www.documenta-
cionfilmoteca.com
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Biblioteca, videoteca, hemeroteca. 
Préstec domiciliari i interbibliotecari. 
Desiderates. Atenció personalitzada 
a grups docents.

Arxiu històric d’espectacles i com-
panyies valencianes.

Llegats històrics. 

Consulta local de la base de dades 
d’informació escènica Peripècia.

Contacte:
Edifici sede de CulturArts. 
1er. Pis
Plaça Viriato s/n.
 46001 València.

Tel. 961 206 538

mail: 
biblioteca_culturarts@gva.es
medina_fer@gva.es

Catàleg:
http://www.ivm.gva.es/
biblioteca
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Biblioteca i hemeroteca especialitza-
da en música. Fons inèdits de música 
tradicional valenciana. Llegats per-
sonals de Vicente Asencio i Matilde 
Salvador, Salvador Porter, Ofelia 
Raga, Salvador Seguí i altres. Fons 
de jazz. Partitures i registres sonors. 
Assessorament per a investigadors i 
estudiants.

Contacte:
Plaça Viriato s/n. 
46001 València.
Tel. 961 206 500

Horari: Di-Dm 10.30-14.30, 
otros previa cita.

mail: 
biblioteca_culturarts@gva.es
garcia_jor@gva.es 
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 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA-IVAC
VALÈNCIA 2016/2017

PRIMER TRIMESTRE

OCTUBRE

DEL CURT Al CONTE (SOME LIKE IT SHORT). 
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

 Dimecres - 19 10:30 h

ESTEREOTIPS EN LA PANTALLA (LA CAIXA)(Centres CAES) Dimecres 26 - 10:30 h

NOVEMBRE

LA CABINA. Projecte AulaCabina. 
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

Dimarts 8 i dimecres 9  
10:00 h

PEL.LICULA: LA CLASSE (PROJECCIÓ + TALLER PATROCINAT PER 
LA CAIXA)(Centres CAES)

Dijous 3 - 10:30 h

VISIONS DIVERSITAT FUNCIONAL (LA CAIXA)(Centres CAES) Dimarts 22 -10:30h

DESEMBRE
ELS INICIS DEL CINEMA (NAUTILUS)(a partir de 6 anys) Dijous 1 - 10:30 h

AMISTATS ANIMADES (SOME LIKE IT SHORT) (a partir de 4 anys) Dimecres 14 - 10:30 h

SEGON TRIMESTRE

GENER

HISTÒRIES QUE GIREN: PIONERS DEL CINEMA (LLUMINÀRIA)
(a partir de 6 anys)

VIRIATO: Dimarts 17
10:30h

DESCOBRINT CINEMA: NAUS MISTERIOSES (CINEMASCOOL)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

 Dijous 19 - 10:30h

DEL CURT Al CONTE (SOME LIKE IT SHORT).
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

 Dijous 26 - 10:30h

FEBRER

HISTÒRIES QUE GIREN: PIONERS DEL CINEMA (LLUMINÀRIA)
(a partir de 6 anys)

VIRIATO: Dimecres 8
10:30 h

QUÈ ÉS UNA FILMOTECA? (SANTI BARRACHINA)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

Dimecres 15 - 10:30h

ESTEREOTIPS EN LA PANTALLA (NAUTILUS)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

 Dimecres 22 - 10:30h

MARÇ FALLES!!!
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TERCER TRIMESTRE

ABRIL

VISIONS DIVERSITAT FUNCIONAL(SOME LIKE IT SHORT)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

Dimarts 4 -10:30 h

EL CINEMA DOCUMENTAL: LUMIÈRE I FLAHERTY (LLUMINÀRIA)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

VIRIATO: Dijous 6
10:30 h

ELS INICIS DEL CINEMA (NAUTILUS)(a partir de 6 anys)  Dijous 6 - 10:30 h

MAIG

DESCOBRINT CINEMA: FARENHEIT 451 (CINEMASCOOL)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

Dimecres 10 - 10:30 h

EL CINEMA DOCUMENTAL: LUMIÈRE I FLAHERTY (LLUMINÀRIA)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

VIRIATO: Dimecres 17 
10:30 h

QUÈ ÉS UNA FILMOTECA? (SANTI BARRACHINA)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

Dimarts 16 - 10:30 h

JUNY
CINEMA JOVE (TROBADA JOVES REALITZADORS) Pantalla jove. 
Secundària i Batxillerat i cicles formatius

 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA-IVAC
ALACANT 2016/2017

PRIMER TRIMESTRE

OCTUBRE

DEL CURT Al CONTE (SOME LIKE IT SHORT). (ESO, Batxillerat i 
Cicles Formatius)

Dimarts 18 - 10:30 h

ESTEREOTIPS EN LA PANTALLA (LA CAIXA- OBRA SOCIAL) 
(Centres CAES)

Dijous 20 - 10:30 h

NOVEMBRE
ELS INICIS DEL CINEMA (NAUTILUS) (a partir de 6 anys) Dilluns 21 - 10:30 h

VISIONS DIVERSITAT FUNCIONAL (LA CAIXA- OBRA SOCIAL)( 
Centres CAES) 

Dilluns 14 -10:30 h

DESEMBRE

PEL.LICULA: LA CLASSE (PROJECCIÓ  + TALLER PATROCINAT PER 
LA CAIXA- OBRA SOCIAL) (Centres CAES)

Dimarts 13 - 10:30h

AMISTATS ANIMADES (SOME LIKE IT SHORT) (a partir de 4 anys) Dijous 15 - 10:30 h
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SEGON TRIMESTRE

GENER

HISTÒRIES QUE GIREN: PIONERS DEL CINEMA (LLUMINÀRIA)
(TALLER PRÀCTIC. MÀXIM 30 XIQUETS) (a partir de 6 anys)

Dimarts 24 - 10:30 h

DEL CURT Al CONTE (SOME LIKE IT SHORT)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

Dimecres 25 - 10:30 h

DESCOBRINT CINEMA: NAUS MISTERIOSES (CINEMASCOOL)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

Dijous 26 - 10:30 h

FEBRER

HISTÒRIES QUE GIREN: PIONERS DEL CINEMA (LLUMINÀRIA)
(TALLER PRÀCTIC. PRIMÀRIA. MÀXIM 30 XIQUETS)
(a partir de 6 anys)

Dimarts 21 -10:30 h

QUÈ ÉS UNA FILMOTECA? (SANTI BARRACHINA)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

Dimecres 22 - 10:30 h

ESTEREOTIPS EN LA PANTALLA (NAUTILUS)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

Dijous 23 - 10:30 h

MARÇ ELS INICIS DEL CINEMA (NAUTILUS)(a partir de 6 anys) Dimarts 7 - 10:30 h

TERCER TRIMESTRE

ABRIL

VISIONS DIVERSITAT FUNCIONAL(SOME LIKE IT SHORT)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

Dimarts 25 - 10:30 h

EL CINEMA DOCUMENTAL: LUMIÈRE I FLAHERTY (LLUMINÀRIA) 
(MÀXIM 30 ALUMNES)(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

Dimecres 26 - 10:30 h

LA CABINA. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MIGMETRATGE. 
Sessió Aula Cabina (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

Dijous 27 - 10:30 h

MAIG

DESCOBRINT CINEMA: FARENHEIT 451 (CINEMASCOOL)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

Dimarts 23 - 10:30 h

EL CINEMA DOCUMENTAL: LUMIÈRE I FLAHERTY (LLUMINÀRIA)
(ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS) (MAXIMO 30 ALUMNES)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

Dimecres 24 - 10:30 h

QUÈ ÉS UNA FILMOTECA? (SANTI BARRACHINA)
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

Dijous 25 - 10:30 h
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  PROGRAMACIÓ  DIDÀCTICA INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA- IVAC
CASTELLÓ 2016/2017

PRIMER TRIMESTRE

OCTUBRE
PEL.LICULA: LA CLASE (TALLER + PROYECCIÓ PATROCINAT PER LA 
CAIXA OBRA SOCIAL) (MÀXIM 150 ALUMNES) (Centros CAES)

Dimecres 26 - 10 h

DESEMBRE
ESTEREOTIPS EN LA PANTALLA (PATROCINADA PER LA CAIXA 
OBRA SOCIAL) (NAUTILUS) (Centros CAES)

Dimecres 14 - 11 h

SEGON TRIMESTRE

GENER
HISTÒRIES QUE GIREN: PIONERS DEL CINEMA (LLUMINÀRIA)
(TALLER PRÀCTIC. PRIMÀRIA. MÀXIM 30 XIQUETS) 
(a partir de 6 anys)

Dijous 12 - 11 h

FEBRER
QUÈ ÉS UNA FILMOTECA? (SANTI BARRACHINA)
(ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos)

Dimecres 9 - 11 h

MARÇ
LA CABINA. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MIGMETRATJE. 
Sessió AulaCabina  (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos)

Dijous 9 -10:30 h

TERCER TRIMESTRE

ABRIL ELS INICIS DEL CINEMA (NAUTILUS) (a partir de 6 anys) Dimecres 5 - 11 h

MAIG
EL CINEMA DOCUMENTAL: LUMIÈRE I FLAHERTY (LLUMINÀRIA) 
(MAXIMO 30 ALUMNES)(ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos)

Dijous 18 - 11 h
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 2016-17 ARTS ESCÈNIQUES I 
CINEMA (IVC - DELEGACIÓ TERRITORIAL CASTELLÓ)

La implicació dels pares i mares en l’educació en els xiquets és un fet 
constatat. També els beneficis de l’educació musical en totes les perso-
nes, i el coneixement de certes qüestions i implicacions suposa prendre 
decisions adequades o amb conseqüències que poden incidir de mane-
ra positiva o negativa en el xiquet. 

Professora: Anna Vernia
Magisteri i Didàctica Musical de la Universitat Jaume I i Presidenta de la SEM-EE 
(Societat Estatal per a l’Educació Musical)

PRIMERA PART SEGONA PART TERCERA PART
Exposició sobre 
l’Educació Musical

La psicologia dels 
xiquets i els adults 
en l’Educació

Debat entre els assistents

Dissabte d’11 a 13.00
Inscripció: 10 €  - Dues persones del mateix nucli familiar 15 €

TALLER: LA IMPLICACIÓ DELS PARES/MARES/TUTORS 
EN L’EDUCACIÓ DELS XIQUETS
PRESENTACIÓ PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 2016/17 
PER A PROFESSORS
OCTUBRE  | AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ

LA GUERRA DE TROIA
26 I 27 D’OCTUBRE 2016 
TEATRE PRINCIPAL DE CASTELLÓ 

NIVELL: DE 3r A 6é DE PRIMÀRIA 
PATROCINAT PER OBRA SOCIAL LA CAIXA

Per a més informació: Contactar amb: Sofia Grande
   Correu electrònic: sgrande@culturalcas.com
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La mitologia grecollatina és un dels pilars de la civilització occidental, i 
la història de la guerra de Troia continua plenament vigent per a donar 
resposta a algunes preguntes transcendentals que ens fem hui en dia. 
“La guerra de Troia” és un espectacle que combina narració, titelles i au-
diovisual d’animació. 

Direcció: Jordi Colominas.    
Guió: Pau Sieiro. 
Selecció de textos: Antonio Alvar. 
Direcció artística i realització de l’audiovisual: Carles Porta. 
Assistent a la direcció artística: Jordi Bulbena. 
Composició, producció musical i espai sonor: Josep M. Baldomà. 
Construcció de titelles, escenografia i atrezzo: PLÀNCTON. 
Iŀluminador: Miki Arbizu. 
Programació: Sergi Sisqués. Actors: Arnau Vinós, Jordi Pérez i Ramón Giné (Jordi 
Gilabert, Arnau Monclús i Albert Pérez).

PROJECTE DE CINE D’INTEGRACIÓ SOCIAL PER A CAES
OCTUBRE 2016 
AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ 

NIVELL: SECUNDÀRIA de CAES (Centres d’Acció Educativa Singular) 
PATROCINAT PER OBRA SOCIAL LA CAIXA

Es tracta d’un projecte d’integració social dissenyat per Cinema’s Cool 
en coŀlaboració amb IVAC-La Filmoteca per crear un taller de cine com 
a eina pedagògica per a iŀlustrar determinats aspectes que cal treballar 
amb els alumnes de secundària d’aquest tipus de centres, a partir de la 
peŀlícula LA CLASSE (ENTRE LES MURS, LAURENT CANTET, 2008)

Buscarem un text audiovisual com a mostra d’un vertader viatge en què 
es poden observar punts desenrotllats per l’itinerari curricular de les as-
signatures de Ciències naturals i Ciències socials.
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SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU
25 I 26 DE NOVEMBRE 2016
AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ

NIVELL: 5é I 6é DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Fernando Palacios, autor i narrador
Fernando Palacios, el pedagog musical de més prestigi a nivell nacional, i res-
ponsable del Departament de Didàctica del Teatro Real de Madrid, ens presenta 
la forma musical a través del conte per a analitzar la pràctica de guions de con-
certs i el paper de la creativitat en l’audició.

Orquestra Lírica de Castelló  Carlos Pascual, Director Musical
Cor
Soprano
Mezzo

Programa: 

“El somni d’una nit d’estiu”  
IV mov. de la “Simfonia Italiana”
Música: Mendelssohn
“Somnis… malsons… res no és evident. Shakespeare va escriure una 
comèdia en què conflueixen la nit, les fades i els humans. Mendelssohn, 
quan encara era un adolescent, va compondre una música incidental so-
bre la dita obra per a orquestra, cant i narració. Les dues obres magistrals 
han arribat fins a nosaltres quasi sempre per separat: hora és que les unim 
en forma d’un conte musical, perquè la puguen gaudir tots els públics. La 
música més meravellosa imaginable per a un conte que ens transporta a la 
nit en què es reuneixen les fades. Lloc i hora de la cita?: el roure més antic 
del bosc, a mitjanit. Tot pot anar bé si no apareix un donyet roín que torna 
les coses del revés”.  

Objectius: 
- Relacionar l’expressió musical amb altres àrees artístiques
- Adquirir l’hàbit d’escoltar música amb atenció
- Preparar els alumnes per a activitats extraescolars
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AUDICIONS AMB L’ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DE CASTELLÓ
AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ
NIVELL: SECUNDÀRIA

L’Auditori de Castelló programa tots els trimestres concerts d’abonament 
pels quals passen importants orquestres del panorama clàssic actual, en-
tre les quals es troba l’Orquestra Simfònica de Castelló. 

“Trobades” amb els artistes proporcionen una oportunitat per a pre-
sentar obres simfòniques a les audiències més jóvens, des d’uns quants 
angles diferents: els orígens del projecte, el compositor, la interpretació, 
etc. També brindarà l’oportunitat de conéixer l’equip de producció i / o 
els artistes de l’elenc, i el director musical de l’orquestra, qui explicarà les 
peces del concert del mes.

EL BUSCÓN DE QUEVEDO
DESEMBRE 2016
TEATRE PRINCIPAL DE CASTELLÓ

NIVELL: SECUNDÀRIA

És aquesta sens dubte l’obra més important de la noveŀla picaresca 
que intenta fer-nos riure en contemplar les desgràcies a què s’enfronta 
el personatge de Don Pablos a través d’una part de la seua vida, que 
s’interromp just en el moment que aquest personatge decideix parar i 
acabar amb la seua condició. 

Adaptació i Direcció teatral: Juanma Cifuentes
Interpretació: Antonio Campos
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TALLER D’ARTS ESCÈNIQUES: 
CARMEN     
OCTUBRE 2016 - ABRIL 2017
TEATRE PRINCIPAL DE CASTELLÓ
NIVELL: SECUNDÀRIA

CARMEN és un espectacle subvencionat per CulturArts i la SEM (Societat 
Estatal per a l’Educació Musical) i realitzat en coŀlaboració amb centres de 
l’ISEACV ( Institut d’Ensenyances Artístiques Superiors de la Comunitat Va-
lenciana), que coŀlaboraran en un projecte interdisciplinari i educatiu perquè 
la dansa, el teatre, el cant i la música oferisquen l’òpera CARMEN. Els alumnes 
que participen en el Taller d’Arts Escèniques del 2016/2017, podran benefi-
ciar-se de xarrades formatives sobre les Arts Escèniques en què coneixeran 
de primera mà els distints professionals que participen en un espectacle. 

Dins dels objectius de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la 
Comunitat Valenciana (ISEACV) està per un costat el de contribuir al com-
promís de la Comunitat Valenciana amb la cultura així com promoure’n la 
difusió i per un altre el de realitzar activitats interdisciplinàries que ens iden-
tifiquen i enriquisquen, respectant les peculiaritats de cadascuna de les es-
pecialitats de les nostres ensenyances artístiques superiors en busca de la 
complementarietat, la integració i el desenrotllament de projectes comuns.

Presentat per Carlos Amat, músic, autor i director del projecte. Professor 
del Conservatori Superior de Música de Castelló. 

Es tracta d’un projecte d’integració social en què tractem de fomentar 
el treball en equip, l’autoestima i l’acostament a la música a través de 
l’òpera Carmen, de Georges Bizet. 

Objectius: 
- Facilitar la integració a través de l’oci i la música
- Afavorir la participació dels jóvens amb activitats normalitzades 
- Fomentar la creativitat i l’expressió personal a través de la música

“Expressa” 
Els alumnes de secundària podran participar en el concurs a la millor na-
rració sobre l’experiència d’assistir a un espectacle. El premiat rebrà un 
Abonament de la Temporada de Tardor del 2017/2018.
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BASTIAN I BASTIANA 
11-13 DE DESEMBRE 2016
AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ

NIVELL: INFANTIL I 1r I 2n DE PRIMÀRIA
Amb la coŀlaboració de TODOJUGUETE

Mozart comptava amb 12 anys quan va compondre “Bastian i Bastiana”. 
Potser la va fer per a xiquets però en la partitura musical d’aquesta obra es 
poden escoltar moltes de les notes dels acords que, posteriorment, acom-
panyarien l’autor en les seues obres més importants. I juntament amb La 
Flauta Màgica, Bastian i Bastiana és una de les òperes del repertori clàssic 
més recomanable per al públic infantil. Consta d’un únic acte i té una du-
rada de 45 minutos aproximadament. Bastian i Bastiana és un espectacle 
divertit, senzill i comprensible, però que conserva la seua essència d’òpera 
en estat pur. La pastora Bastiana tem haver perdut l’amor del seu “més ben-
volgut amic”, Bastian, per a això recorre a un bruixot, Colas, per a tornar a 
enamorar-lo gràcies als seus poders màgics. Colas aconsella Bastiana que 
actue amb fredor cap a Bastian, que fingisca estimar-ne un altre, i així ell 
tornarà corrents.

Bastian queda sorprés i demana l’ajuda del mag. Finalment, els dos deci-
deixen que han arribat massa lluny i es mostren conformes a reconciliar-se. 
Finalment, els amants s’abracen i acaben amb els preparatius de la boda 
juntament amb Colas que s’hi uneix.

Objectius: 
 - Acostar el gènere operístic al públic infantil i juvenil.
 - Desenrotllar l’apreciació de la música clàssica a través d’una obra d’alt  

   contingut estètic i, alhora, senzilla i fàcil d’escoltar.
 - Buscar la desmitificació del gènere demostrant que pot ser completa- 

   ment apreciat i valorat per públic de totes les edats.

Companyia: Star Produccions
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FILMOTECA A l’AUDITORI
HISTÒRIES QUE GIREN: PIONERS DEL CINE
12 DE GENER
AUDITORI DE CASTELLÓ
Taller pràctic per a primària

LA VOLTA AL MÓN EN 80 MELODIES 
FEBRER 2017 
AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ

NIVELL: 5é i 6é PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

“La volta al món en 80 melodies” és un espectacle musicoteatral en què la 
música, narració i recursos multimèdia es combinen d’una manera didàc-
tica i divertida. Els músics ens aniran contant les vivències, anècdotes i co-
neixements musicals dels països que van visitant per tot el món. El concert 
està concebut de manera que els músics interactuen en diferents moments 
amb els alumnes juntament amb l’actriu, interpretant escenes musicals xi-
neses, musicals americans, tangos, o percussió africana.
Peacherine ragtime piano Scott Jopling (1867- 1917)
El jardí d’una pagoda xinesa Albert Ketélbey (1875-1959)
El vol del borinot Nikolai Rimski Korsakov (1844-1908)
El Danubi blau Johann Strauss (1825-1899)
Nocturn núm. 2 F. Chopin  
CUBA Improvisació Paquito de Rivera 1948
Indiana Jones J. Williams
La guerra de les galàxies J. Williams
El colp Scott Jopling
La pantera rosa H. Mancini
La missió (Gabriel’s oboé) E. Morricone
*Impro percussió africa El rei lleó
En el mercat persa Albert  Ketélbey (1875-1959)
*Marxa egípcia Johann Strauss (1825-1899)
El gato montés M. Penella (1880-1939)
*amb la participació dels alumnes assistents
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Objectius: 
- Donar a conéixer el folklore propi de cada país, coreografiant escenes 

musicals de Xina, Argentina, África o Estats Units
- Escoltar música de compositors importants en la història de la música 

com ara Rossini, Strauss, Morricone, Piazzolla o Paquito de Rivera
- Escoltar particularitats musicals dels països que els músics aniran visitant 

com el Vals de Viena, la Dansa del Ventre d’Egipte, el Pasdoble d’Espanya, 
el Tango d’Argentina, l’Òpera a Itàlia….

Intèrprets: 
 Solistes de l’Orquestra de València amb l’actriu Maribel Casany

FILMOTECA A l’AUDITORI
QUE ÉS UNA FILMOTECA?
9 DE FEBRER 2017
AUDITORI DE CASTELLÓ
NIVELL: DES DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA

L’ESCOLA DELS VICIS
FEBRER 2017 
TEATRE PRINCIPAL DE CASTELLÓ

NIVELL: SECUNDÀRIA

Muntatge basat en les sàtires i discursos polítics del geni del Segle d’Or, 
Quevedo.

Dirigida per Francisco Negro, l’obra és una sàtira que busca ridiculitzar els vi-
cis dels governants que corrompen la societat, i que fa d’espill entre les dues 
Espanyes -la de Quevedo i l’actual-. El text clàssic es converteix en atempo-
ral, ja que connecta amb els nostres dies sense necessitat de mencionar 
personatges concrets. “En clau humoristica es fa un paraŀlelisme entre les 
dues obres, i els espectadors poden relacionar-hi personatges”, diu Negro.
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L’avarícia, cobdícia i corrupció estan representats en els seus tres personat-
ges: un extravagant diable, instructor de ‘L’escola dels vicis’, que intenta cap-
tivar dos estudiants que esperen obtindre les titulacions de “bachiller en 
mentir, licenciatura en engañar, doctor en robar y catedrático en medrar”. 
És l’única escola on els alumnes cobren per aprendre.
Companyia: MORFEU TEATRE
Dramatització i direcció: Francisco Negro
Comediants: Francisco Negro, Mayte Bona i Felipe Santiago

LA CONLLOGA, CANTATA INFANTIL 
DE FERRAN BADAL GRANELL
16-17 DE MARÇ 2017
AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ
NIVELL: 5é i 6é PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

El 2017 se celebrarà el 30 aniversari de la mort del poeta i fill predilecte 
de Castelló Miquel Peris Segarra, el qual va escriure (entre altres llibres de 
caràcter popular) el Triptic Casolà, on s’inclou el seu Castelló de Fadrell, 
La Conlloga sobre el Tombatossals i el seu famós Betlem de la Pigà.

Basada en el text de la segona part: la Conlloga sobre el Tombatossals, 
Ferran Badal Granell, un mestre del Grau, va compondre una cantata 
infantil amb el títol LA CONLLOGA, que únicament es va estrenar a Ca-
talunya (on va exercir de mestre), però mai s’ha estrenat a Castelló. Ja 
jubilat, ha tornat a Castelló i podrà assistir a l’estrena de la seua obra en 
el seu lloc natal.

És una obra per a solistes, conjunts instrumentals i cors infantils, en què 
podran participar uns quants centres. L’obra es completarà amb altres 
peces complementàries per a realitzar un concert en dates pròximes a 
les Festes fundacionals de la Magdalena, i ser preparat per professionals 
de l’educació musical a través d’un curs de preparació impartit pel CEFI-
RE DE CASTELLÓ amb antelació a la celebració del concert final. 
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FILMOTECA A l’AUDITORI
LA CABINA. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MIGMETRATGES 
9 DE MARÇ 2017
AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ

INTRODUCCIÓ A LA SARSUELA: 
LA DEL MANOJO DE ROSAS
28 DE MARÇ 2017 | TEATRE PRINCIPAL DE CASTELLÓ
NIVELL: SECUNDÀRIA

Orquestra Lírica de Castelló
Carlos Pascual, director musical
Jose Miguel Sanz, narrador

Objectius:
- Conéixer i reconéixer els diferents grups i estructures musicals
- Conéixer el genere de la sarsuela i la seua importància a Espanya
- Conéixer les possibilitats expressives i les tessitures de la veu
- Reconéixer les obres de diferents compositors 

ELS INICIS DEL CINE 
6 D’ABRIL 2017
AUDITORI DE CASTELLÓ

AÇO ÉS JAZZ   
27-29 D’ ABRIL  2017
AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ
NIVELL: 5é i 6é PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
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L’objectiu fonamental és acostar el Jazz a les noves generacions i explicar 
la importància d’aquest estil en la història de la música occidental, així com 
la repercussió que té en la música actual d’una manera senzilla i divertida. 

El concert didàctic farà un repàs a través de l’actuació de quatre músics 
(saxo, piano, contrabaix i bateria) i un cantant, de les cançons més cone-
gudes del Jazz i de les seues peculiaritats estilístiques i estructurals. 

Tot el concert serà dirigit per una cantant narradora que introduirà els 
continguts a través d’imatges per a parlar dels autors més significatius, 
èpoques i estils. 

Programa:
Blues: Centerpiece: - Trio vocal Hendricks, Lambert & Ross
- Kevin Mahogany
- John Coltraine
Gospel: Nobody Knows the trouble I’ve seen: 
- Mahalia Jackson
- Golden Gate Quartet
Ragtime: The Entertainer (De la peŀlícula El Colp)
Dixie: When the Saints go marchin in : - Louis Amstrong
- Golden Gate Quartet
Swing: Take the A train: - Duke Ellington
- Oscar Peterson
Bebop: The Flinstones : - Cançò de capçalera de la sèrie The Flinstones.
Cool: The Pink Panther: De la mateixa pel.licula o sèrie de dibuixos.
Hard Bop: This is for Albert: - Art Blakey & the Jazz Messengers
- Laika Fatien
Fusió: Garota d’Ipanema: - Antonio Carlos Jobim

Intèrprets: 
Veu-Presentació: Angela Furquet
Piano: Vicent Colonques
Saxo: Rafa Palomar
Contrabaix: Ignasi Navarro.
Bateria: Tico Porcar
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FILMOTECA A l’AUDITORI
EL CINE DOCUMENTAL: LUMIERE I FLAHERTY
18 DE MAIG 2017
AUDITORI DE CASTELLÓ

NIVELL: ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

FLAMENC ENTRE DOCENTS
11-13 DE MAIG 2017
AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ
NIVELL: 5é i 6é PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Flamenc entre Docents és un Projecte Pedagògic del mestre-ballarí co-
reògraf José Huertas que exposa la música del flamenc, els seus ritmes 
i els seus balls com a eina educativa per a diferents competències de 
l’educació actual com ara literatura, llengua, matemàtiques, arts plàsti-
ques, coneixement del medi, noves tecnologies…

Flamenc entre Docents és una activitat teòrica-pràctica en què els do-
cents aprendran a tocar les palmes, coreografiar balls bàsics i manejar 
accessoris flamencs com els palmitos, el barret i les castanyoles, sense 
necessitat de tindre un coneixement previ d’aquest art.

La Companyia de flamenc i dansa espanyola Mediterráneo presentarà, 
una vegada finalitzat el taller, l’espectacle la Mar de Flamenco, a través 
del qual es mostra un recorregut que mostra diversos pals del ball fla-
menc, enriquida per la moderna visió dels coreògrafs que l’integren.

La Mar de Flamenco pretén continuar aprofundint en l’arrel de l’art, 
ressaltant una línia teatral tant estètica com escènica duta a terme amb 
la frescor i l’esperit d’una innovadora companyia.

Objectius: 
- Conéixer els orígens del Flamenc: breu història
- Apreciar les característiques musicals, atenent a la mescla d’influències
- Donar a conéixer els diferents estils (els pals) depenent de l’origen i la     
   mescla d’altres músiques
- Introducció a la guitarra, el caixó flamenc, les palmes i el ball.
- Conéixer les influències culturals: Manuel de Falla, Federico García Lorca, etc...
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 2016-17 (IVC-Castelló)
ESPAI D’ART CONTEMPORANI DE CASTELLÓ 

CARTA DE PRESENTACIÓ

Benvolguts amics,

Una vegada més, a l’inici del curs 
ens posem en contacte amb vo-
saltres per a informar-vos de les 
exposicions i experiències didàc-
tiques que tindran lloc en l’Espai 
d’Art Contemporani de Castelló 
durant el curs 2016-2017.

Les nostres activitats didàctiques estan dirigides i adaptades a tots els cicles 
formatius: Primer, Segon, Tercer Cicle de Primària, ESO, Batxiller i Universitat. 
Les activitats són gratuïtes i, a través de la participació de l’alumnat, busquem 
fomentar l’interés per l’art contemporani. Així mateix, ens agradaria que foren 
una ferramenta de treball docent dins del disseny de «continguts transversals».

En este nou curs 2016/17 ens agradaria que comptàreu amb l’Espai a l’hora 
de planificar les vostres activitats extraescolars. Per a més informació només 
heu de posar-vos en contacte amb nosaltres a través del número de telèfon 
964 72 35 40 o de l’adreça electrònica actividades@eacc.es també podeu  con-
sultar la nostra pàgina web. www.eacc.es

Salutacions cordials,
Juan Fco. Fandos

Departament Didàctic EACC

Per a més informació:
Horaris activitat: De D a Dj de 10:00 h a 18:00 h Dv de 10:00 h a 16:00 h  
Duració: 45 minuts.
Totes les visites han de ser prèviament sol·licitades tant per via telefònica o co-
rreu electrònic actividades@eacc.es | Telèfon: 964 72 35 40
Contactar amb: Juan Francisco Fandos
www.eacc.es
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MONIKA GRZYMALA. 
ORBITAL MOTION
Del 23 de setembre de 2016 al 
8 de gener de 2017

L’Espai´d’Art Contemporani de Castelló presenta a Espanya la primera 
exposició individual de l’artista Monika Grzymala (Zabrze, 1970). Per a 
este projecte específic l’artista crea, per mitjà de la utilització de cinta ad-
hesiva, una instal·lació temporal centrada en les possibilitats del dibuix 
tridimensional.

L’experiència didàctica invitarà els alumnes, segons l’edat, tant a desco-
brir la peça específica realitzada per a l’Espai, com també a la realització 
d’un exercici pràctic partint dels preceptes formals de l’artista.

OLAFUR ELIASSON.
GREEN LIGHT
Del 27 de gener al 23 d’abril

Green Light va ser, en un principi, un projecte ideat per l’artista Olafur 
Eliasson (Copenhaguen, 1967) per al centre Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary a Viena. Eliasson partia de la necessitat de respondre 
a la situació de gran incertesa en què viuen els refugiats en els països 
d’acollida. Per a això va plantejar la transformació de l’espai artístic en 
un lloc de trobada, amb la finalitat de dur a terme, a través de l’ús de 
material reciclable, la construcció d’una sèrie de peces escultòriques 
(llums). El projecte a Castelló partix del concepte d’«exclusió social» a 
partir del qual es genera un grup de treball que, al llarg de tres mesos, 



72

7|7|2016

durà a terme la producció en sala de l’EACC de les peces dissenyades 
per Eliasson Olafur. L’objectiu del projecte és facilitar la mediació en-
tre l’art i la societat, i interrogar-nos sobre què és «l’àmbit públic» i re-
flexionar sobre la nostra percepció de la diferència i la similitud entre 
les persones.

L’experiència didàctica partirà del contacte directe de l’alumnat amb 
el procés de producció de les peces. I la formalització en sala de peces 
ja produïdes ens permetrà plantejar una sèrie d’activitats entorn de la 
idea d’«esperança» que emmarca la globalitat del projecte.

RAPHAËL ZARKA.
Del 12 de maig al 3 de setembre

Raphaël Zarka (Montpeller, 1977) és un artista plàstic que ha desenrot-
llat el seu treball a través de tècniques tan diverses com la fotografia, 
l’escultura o el vídeo. Gran coneixedor de la cultura skate, la seua obra 
se centra en l’apropiació i translació de formes, accions o arquitectures 
pròpies del skate. L’exposició de l’Espai plantejarà, a través de les peces 
prèviament seleccionades per l’artista, una lectura sobre els espais que 
habitem i sobre la manera com són viscuts. Així mateix, algunes de les 
obres de Zarka permeten una relació directa amb el públic, el qual en 
pot fer un ús actiu més enllà del reducte contemplatiu, i traslladar esta 
idea a la sala expositiva.

L’experiència didàctica es dissenyarà a partir de les peces selecciones i la 
manera com transformen la sala.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 2016-17 (IVC-Castelló)
MUSEU DE BB.AA. DE CASTELLÓ

TALLERS i VISITES GUIADES

L’Edat de Pedra 

A través del contacte directe d’eines, armes i utensilis prehistòrics es presenta 
com una introducció a la tecnologia en la prehistòria.

Objectius: 
- Contacte directe de l’alumnat amb artefactes (armes, eines, utensilis ..) que usava 

l’home en la prehistòria per a les seues activitats quotidianes (caça, pesca, re-
col·lecció, agricultura, vestits, adorns personals ...)

- Distinció bàsica de les dues grans etapes de la Prehistòria. Pedra Vella (Paleolític) 
i Pedra Nova (Neolític). Una distinció basant-se en la relació directa de l’alumnat 
amb els materials que serveixen de denominació en cada etapa.

- Comprensió elemental de l’evolució de la tècnica i de l’ocupació i ús de diferents 
materials com a reflex de l’evolució de la humanitat i de les activitats econòmiques 
culturals. 

• Participants: Alumnat de 2º i 3º Cicle d’Educació Primària.
• Horari: de dimarts a divendres
• Duració aproximada: Una sessió d’1 hora i 30 minuts.

Simulacre de Jaciment Arqueològic 

A través de l’experimentació podran aproximar-se al procés arqueològic per 
mitjà de la participació en una excavació simulada pertanyent al Paleolític, al 
Neolític o a l’Edat dels Metalls. Mès endavant a l’excavació com a arqueòlegs 
hauran de traure les seues conclusions per a enquadrar el jaciment cultural-
ment i cronològicament.

Objectius: 
- Aproximar de forma pràctica al procés Arqueològic per al coneixement de la 

Història. 
- Despertar l’interés per l’arqueologia i el patrimoni històric i cultural.

• Participants: Alumnat d’ESO
• Horari: de dimarts a dijous.
• Duració aproximada: Una sessió d’1 hora i 45 minuts.
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La Pirata Malatraça

Un curiós personatge, el nostre amiga la Pirata Malatraça, ens invita a acom-
panyar-la a través de la realització de diferents sons, (paisatges sonors) durant 
el seu viatge. Els sons ambientals seran realitzats per mitjà d’utensilis d’ús quo-
tidià o elements de reciclatge. 

Objectius: 
- Relacionar els diferents sons que ens acompanyen en el nostre entorn diari. 
- Traure aprofite dels elements quotidians i procedents del reciclatge per al joc. 

• Participants: Alumnes d’Educació Infantil i 1º cicle d’Educació Primaria
• Horari: de dimarts a divendres.
• Duració aproximada: Una sessió d’1 hora segons cicle.

“Segells” - Taller d’Iniciació al Gravat 

A través de l’estampació de formes geomètriques bàsiques “cercle, el triangle equilàter 
i el quadrat”. Una primera presa de contacte amb el món de l’estampa introduint les 
diferents possibilitats gràfiques que oferixen estos tres elements en la composició.

Objectius: 
- Una aproximació al procediment de l’estampació, comprendre el concepte 

de segell. 
- Aprendre nous vocables referents a la gramàtica visual.
- Despertar l’interés per conéixer i experimentar amb els colors i estimular la 

imaginació i creativitat.

• Participants: Alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària de 1r cicle.
• Horari: de dimarts a divendres.
• Duració aproximada: Una sessió d’1 hora. 

 “Un d’un” - Taller de Monotip

Una aproximació al “monotip”, un procés gràfic que combina el concepte pic-
tòric, el gest, el color i la textura amb la tècnica gràfica d’estampació tradicio-
nal. De manera gràfica i comprensible coneixeran el procés d’elaboració d’un 
monotip i el seu estampat (ferramentes i materials que s’utilitzen) desenrot-
llant després una experiència pràctica. 
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Objectius: 
- Aprendre i experimentar el procediment del monotip per mitjà de pressió.
- Produir estampes amb diferents aigualides, depenent de la densitat de la tinta
- Aprendre nous vocables referents a la gramàtica visual.

• Participants: Alumnes d’Educació Primària i ESO 
• Horari: de dimarts a divendres.
• Duració aproximada: Una sessió d’1 hora i 30 minuts. 

“De bona tinta”- Taller de Gravat

A través del Taller de Gravat “De Bona tinta”, de manera gràfica i comprensible, co-
neixeran el procés d’elaboració de les diferents tècniques del gravat i estampació, 
(gravat en relleu, gravat en buit i gravat en pla). Una vegada introduïdes les diferents 
tècniques, el grup passarà a observar  i diferenciar obres originals, de manera que 
puguen apreciar sobre elles les característiques de les mateixes.
Este taller consta de “Dos sessions” (dos visites).
1a sessió 
• Aproximació a les tècniques gràfiques.
• Preparació d’esbossos i dibuixos
• Desenrotllament de talla de la matriu en el centre educatiu

2a sessió
• Estampació de les matrius
• Comentari de les estampes
Objectius: 
- Conéixer els conceptes de gravat i d’estampació.
- Diferenciar entre una obra única i seriada.
- Comprendre com és el procés tècnic d’elaboració d’una estampa en les dis-

tintes tècniques de gravat: ferramentes, materials i processos de realització.
- Acostar-se als processos gràfics com mitjans d’expressió plàstica 

• Participants: Educació Secundària.
• Horari: de dimarts a divendres.
• Duració aproximada:  Dos sessions de 2 hores

Museu de BB.AA. de Castelló. Av. Hermanos Bou, 28 | 12003-Castelló
Telèfon: 964 727500  Fax.: 964 727 521 | museu@cultutalcas.com


