
Centre del Carme
Cultura Contemporània
25 de juny—27 juliol 2018



—Què és?
Aula d’estiu és una escola artística d’estiu 
basada en el joc com a eina d’aprenentatge 
on els xiquetes i xiquets podran 
desenvolupar la seua sensibilitat artística en 
un espai privilegiat. Es tracta de la tercera 
edició d’una iniciativa alternativa a la ciutat 
de València que té per objectiu implusar la 
creativitat dels més menuts.

—On? 
Al Centre del Carme Cultura 
Contemporànea de València

—Quan?
Del 25 de juny al 27 
de juliol de 2018

—A qui va dirigida?
Xiquetes i xiquets de 6 a 12 anys

—En quin horari?
De 9 a 14 hores 
o de 9 a 16:30 hores
Flexibilitat horària d’entrada i 
sortida (30 minuts)

—Quin tipus d’activitats es 
realitzarà?

Tallers creatius dirigits a 
despertar el pensament creatiu 
i la presa de decisions.

Rutes culturals on promoure la 
curiositat per altres models de 
ciutat i formes d’habitar.

Visites a altres centres culturals.

Sessions de treball amb artistes, 
arquitectes i professionals de la 
cultura.

En el cas d’inscriure a més de 
dos germans / es, s’aplicarà 
un descompte de 5 euros 
per setmana a partir del preu 
original sobre el tercer, i així 
successivament.

La inscripció es realitzarà per 
setmanes completes.

El nombre de participants serà 
d’un mínim de 10 i un màxim 
de 24 per setmana.

El CMCV es reserva el dret 
d’anul·lar les activitats o part 
d’elles en el cas que no es 

cobrisca el nombre mínim 
de places en qualsevol de les 
setmana programades.

—Informació i reserves
Telèfons: 
96 192 26 49
96 192 26 44
96 315 20 24
e-mail: didacticacmcv@gva.es

Durant els mesos de maig i 
juny es convocaran reunions 
informatives.

—Tarifes

Setmanes 1 Xiquet/a 2 Xiquets/es

De 9 a 14 hores 1 75 € 140 €

2 145 € 280 €

3 215 € 420 €

4 285 € 560 €

5 355 € 700 €

De 9 a 16:30 
hores dinar inclòs

1 120 € 230 €

2 240 € 470 €

3 360 € 710 €

4 480 € 950 €

5 600 € 1.190 €


