CENTRE MUNICIPAL

CMJ ALGIROS

CMJ ALGIROS

CMJ ALGIROS

CMJ BENIMACLET

CMJ CAMPANAR

CMJ CIUTAT VELLA

TELÈFON

MAIL

962087178 cjalgiros@valencia.es

962087178 cjalgiros@valencia.es

962087178 cjalgiros@valencia.es

962084397 cmjbenimaclet@valencia.es

963465748 cmjcampanar@valencia.es

962084129 cmjpn@valencia.es

TÍTOL DE LA
ACTIVITAT

42 READY

DATA/PERIODE

25/10/2019 al
30/10/2019

TOTS I TOTES dimarts 26 d’octubre
EDUQUEM
2019.

HORARI
10:3013:30

10:3011:30

de 16 a 35 anys.

Taller en el qual els i les joves participants
podran expressar les seues experiències
L'activitat està dirigida a fomentar l'escolta activa
d’aprenentatge no formal, comentar-les i fer
i la participació comunitària en processos
una reflexió de com l’ambient ens educa i
cooperatius.
com podríem millorar aquestes experiències
com agents educadors.

Joves africans
migrants de 17 a 30
anys, Amb reserva de
plaça, aforament
limitat ( 10 persones)

Es tracta de crear un espai en el qual els
participants del taller de castellà puguen
explicar el seu viatge i les motivacions que els
Reconèixer i involucrar a tots els agents implicats
van dur a emprendre-ho. Amb aquest
en la construcció de la ciutat educadora.
material farem un suport visual que posarem
a disposició de tots i totes les usuàries del
CMJ.

Públic en general
sense reserva de plaça
Activitat col·laborativa amb les entitats
del barri.

A través d'un relat que es va creant en el
Fer partícip de manera activa a la població del
viatge pel barri, apareixen diferents
barri o qui vulga participar, per a crear la nostra
aportacions de com ens agradaria que fora la
ciutat.
nostra ciutat.

12 a 25 anys.
Sense reserva de
plaça.

Es faran flors amb tests de cartó, de diversos
colors i, cadascuna d'elles portarà un
missatge amb els principis de la Carta de la
Ciutat Educadora. Les col·locarem al jardí dels
voltants amb la col·laboració de les persones
usuàries donant alegria i color al paisatge de
fora del CMJ Campanar.

17:0021:00

12:0013:00

10:3013:30

CUENTO VIVO

Dins del període
25/10/2019 al
30/10/2019 .
Es formaran varis
grups

30 de novembre de
2019

INTERÉS SOCIOEDUCATIU

Es tracta d’una iniciativa que té suport des de
Conscienciar sobre la importància de l’educació a
el CMJ. Consisteix en l’intercanvi de llibres a
la ciutat per tal de millorar la vida dels seus
través de la web 42ready gestionada per un
habitants.
jove del centre

dilluns 28 de
novembre de 2019

CINE FÓRUM A
CERCA DE LA
DIVERSIDAD
FUNCIONAL

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

Públic en general.
Sense reserva de
plaça.

HISTÒRIES
SORPRENENTS

JARDÍN DE LOS
Del 26 al 29 de
DESEOS
PARA
novembre 2019
NUESTRA CIUDAD

TIPUS DE PÚBLIC

17:0021:00
10:0013:30
16:0020:00

11:3014:00

Públic en general.
Amb reserva de plaça

• Donar a conèixer als usuaris els principis de la
Carta de la Ciutat Educadora.
• Donar visibilitat als Principis Educatius
• Col·laboració directa amb la causa i amb la
Regidoria d'Educació.

Projecció de la pel·lícula “Campions” on
reflecteix els problemes que té el sector amb
diversitat funcional i que concepte es té
Conscienciar a la societat. Intentar evitar el
d'ells. Durant la pel·lícula ens farà
paternalisme que aquesta societat tendeix a
replantejar-nos com interactuem amb aquest
exercir sobre aquest col·lectiu.
col·lectiu. Després de la visualització de la
pel·lícula donarem pas a una xarrada
col·loqui.

CENTRE MUNICIPAL

CMJ GRAU-PORT

CMJ MALILLA

CMJ NAZARET

CMJ ORRIOLS

CMJ PATRAIX

TELÈFON

MAIL

962082722 cmjgraup@valencia.es

963951316 cmjmalilla@valencia.es

963672260 cmjnazaret@valencia.es

9633698 2

cmjorrriols@valencia.es

962087913 cmjpatraix@gmail.com

TÍTOL DE LA
ACTIVITAT
INICIACIÓN A LA
LECTURA Y
JUEGOS DE
AGILIDAD
MENTAL

JARDÍN DE LOS
DESEOS

ESCOLTA A LA
CIUTAT

DATA/PERIODE

HORARI

29 de novembre de 17:002019
19:30

Del 25 al 28 de
novembre de 2019

10:3013:30
16:3021:00

30 de novembre de 10:302019
13:30

EMPODERADONA

Del 25 al 29 de 11.00Novembre.
13.30

TEIXINT BARRI

Els Dimarts
i divendres
de 18.00 a
20.30h
Novembre
i
la
durant el
primera setmana de
mes
de
Desembre.
Novembre
i dissabte
de 10.00 a
14.00h

TIPUS DE PÚBLIC

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

INTERÉS SOCIOEDUCATIU

Conscienciar a la població de la importància de la
lectura com a eina que permeta millorar la
En l'activitat proposada dividirem el nostre
qualitat de vida així com la convivència entre els
espai de centre amb l'objectiu de realitzar
De 12 a 30 anys, amb
habitants de la nostra ciutat.
activitats relacionades amb el foment de la
reserva de plaça
lectura, així com també amb el reforç de
A més, mitjançant els jocs es fomentarà l'escolta
l'agilitat mental mitjançant els jocs.
activa, el respecte i la participació.
Amb materials reciclats on poder escriure
Visibilitzar i sensibilitzar el compromís educatiu
Públic en general missatges de cara a donar visibilitat a la
fora de les aules a través de la participació de la
sense reserva de plaça celebració del Dia Internacional de la Ciutat
ciutadania.
Educadora.
Sobre una superfície de cartó que representa
una ciutat amb portes i finestres obertes, els i Oferir un espai d'expressió per als i les joves en el
Públic en general
les assistents pegaran idees, pensaments, qual exposen els seus desitjos per a la ciutat de
sense reserva de plaça
etc. sobre el que els agradaria transformar a València.
la seua ciutat.

A través de tallers i xarrades en col·laboració
amb FAGA i Romi, tractar el tema de la dona
12 a 35 anys. Amb en la cultura gitana, l'apoderament i la
reserva de plaça
capacitat
d'inserció
amb
activitats
proposades en col·laboració amb els centres
educatius del Barri d'Orriols.

Públic en general amb
reserva
de
plaça
Activitat
en
col·laboració
amb
ESPAI SANKOFA

Tractarem de posar-nos en contacte amb la
realitat social i cultural del barri de Patraix, el
seu teixit associatiu així com altres
experiències de desenvolupament comunitari
centrat en l'ús de l'espai públic a la ciutat de
València; mitjançant un taller de crochet.
Posteriorment s'organitzarà una jornada al
carrer per a reivindicar l'espai públic i
col·locarem per fanals, pals… el material
creat en el taller de crochet.

En Orriols es compta amb una població gitana
molt gran. A través d'aquestes entitats que
treballen amb aqueix col·lectiu, i amb les figures
de les mediadores, dones gitanes que treballen
en l'entitat per a plantejar tot tipus de tallers
sobre inserció on expliquen les seues
experiències i sensibilitzen sobre la situació de
exclusió que es pot viure en el barri pel fet de ser
dona i gitana. En col·laboració amb els Centres
educatius, realitzar en el CMJ Orriols tallers de
sensibilització sobre aquesta situació i promoure
la conscienciació.
La nostra proposta es basa en intervindre en el
perímetre que forma part de l'antiga trama del
barri de Patraix, amb l'objectiu de redefinir la
seua volumetria mitjançant colors i textures per a
retornar al barri la seua presència i visibilitat i
recuperar una part de la història del barri. Es
tracta d'una activitat intergeneracional, en la qual
mitjançant
les
reunions
de
crochet
intercanviarem històries de vida i es crearen nous
llaços socials entre la població del barri. Amb
aquesta acció pretenem reivindicar l'espai públic,
com a propi de les persones que l'habiten i
sumar-nos a el Pla Especial de Protecció de
el Nucli Històric Tradicional de Patraix (PEP) que
estableix la necessitat de redefinir l'ordenació del
Nucli Històric del barri, declarat Bé de Rellevància
Local per a garantir la preservació dels seus valors
tant culturals com patrimonials i la seua posada
en valor en l'entorn urbà en el qual està situat.

CENTRE MUNICIPAL

CMJ RUSSAFA

CMJ RUSSAFA

CMJ SAT ISIDRE

CMJ SANT ISIDRE

CMJ TRINITAT

CMJ TRINITAT

TELÈFON

963324 30

963324 30

MAIL

cmjrussafa@valencia.es

cmjrussafa@valencia.es

962061146 cmjsanisidro@valencia.es

962061146 cmjsanisidro@valencia.es

963617099 cmjtrinitat@valencia.es

963617099 cmjtrinitat@valencia.es

TÍTOL DE LA
ACTIVITAT

EL ÁRBOL DE LOS
DESEOS

SESIÓN LÚDICA

DATA/PERIODE

HORARI

EL JARDÍN DE LOS
DESEOS

CONSTRUYENDO
NUESTRA CIUDAD

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

INTERÉS SOCIOEDUCATIU

10.30Setmana del 25 al 30 13.30
de novembre de
2019.
16.3021.00

Una de les parets del corredor del centre es
convertirà en un espai creatiu en el qual hi
haurà un arbre dissenyat amb la intenció
que, cada visitant del Centre de Joventut L'activitat està dirigida al fet que la població
Públic en general
puga escriure un desig que expresse la seua participe de manera activa en la proposta de cosense reserva de plaça
idea sobre les possibilitats de transformació construcció d'una ciutat Educadora.
de la ciutat, i penjar-lo en les branques
perquè els qui s'acosten puguen llegir-les
totes.

30 de novembre de 10.002019.
14.00

Jornada lúdica en la qual es formaran dos
L'activitat està dirigida a fomentar l'escolta activa
grups, de màxim 5 persones. En cadascun es
i la participació comunitària en processos
jugaran partides de jocs de taula cooperatius:
cooperatius.
L'ILLA PROHIBIDA i PANDEMIC.

PEDAGOGÍA
MONTESSORI.
EDUCANDO EN LA 29 de novembre de 10:30RESPONSABILIDAD 2019
12:00
Y LA
AUTOAFIRMACIÓN

PROYECCIÓN
PELÍCULA “MALA
HIERBA”

TIPUS DE PÚBLIC

29 de novembre de 18:002019
20:00

30 de
2019.

30 de
2019.

novembre 10:3013:30

novembre 11:0013:00

De 16 a 35 anys.
Amb reserva de plaça

La pedagogia Montessori fomenta l'aprenentatge
per mitjà de treball cooperatiu i el treball per
projectes. Alhora afavoreix l'autonomia des de la
De 18 a 35 anys. Xarrada sobre pedagogia Montessori: llibertat amb límits i la responsabilitat. És una
Sense reserva de fonaments, materials i aplicació didàctica pedagogia enfocada en el xiquet i que tracta
plaça
dins i fora de l'aula.
d'atendre les seues necessitats psicològiques,
tant afectives com emocionals, servint-se de la
seua energia i del natural per a aprendre de
manera apassionada.

Projecció de la pel·lícula “Mala Hierba” i
posterior col·loqui. Sinopsi: Wael, un
De 16 a 35 Anys. estafador d'estar per casa, es veu obligat a
Sense reserva de exercir d'educador d'un grup de sis joves en
plaça
un curs d'estiu que és la seua última
oportunitat per a seguir integrats en el
sistema educatiu.

La projecció d'aquesta pel·lícula permet
reflexionar sobre les conseqüències de la guerra,
la immigració, la xenofòbia, els abusos sexuals,
l'assetjament escolar, la comunicació… així com
sobre el paper clau de l'educador/a i les segones
oportunitats, deixant entreveure les llacunes
d'un sistema educatiu que és incapaç d'atendre
aquells joves “problemàtics”, oblidant-se de la
màxima que “un xiquet que causa problemes, és
un xiquet que té problemes”.

De 12 a 30 anys.
Sense reserva
plaça

Recopilació de materials i residus distribuïts
pels carrers per a escriure en ells
pensaments, opinions o reivindicacions. Tot
de
això amb la intenció d'omplir botelles d'aigua
buides (també recollides) per a omplir-les de
terra i plantar les nostres flors i plantes.

L'objectiu és que les persones participants així
com la resta del barri es consciencien en passar
entre els tests creats, i que en llegir les frases i/o
paraules escrites en les flors es replantegen la
trajectòria que li oferim al nostre ecosistema.

de 12 a 30 anys.
Sense reserva
plaça

L'objectiu és que les persones participants així
com la resta del barri, se sensibilitzen quant a la
Cerca de cartons pel barri per a
quantitat acumulada de residus als carrers.
de posteriorment reutilitzar-los com a base de la
Fomentar el reciclatge de tota mena de
recollida d'idees per a l'exposició d'aquestes.
materials, produïts i rebutjats per la mateixa
societat.

