
L'Aula d'Estiu és una escola artística d'estiu

basada en el joc com a eina d'aprenentatge

on les xiquetes i xiquets podran

desenvolupar la seua sensibilitat artística en un 

espai

privilegiat. Es tracta de la tercera edició d'una

iniciativa alternativa en la ciutat de València que

té per objectiu impulsar la creativitat dels més

xicotets.

Pintavalència és una aproximació a diferents

manifestacions artístiques mitjançant jocs

creatius, tallers i laboratoris experiencials que

despertarà en els més xicotets la capacitat crítica

i d'anàlisi per a dur a terme idees i projectes de

forma imaginativa, flexible i resolutiva.

Explorarem diversos suports, diverses temàtiques

i diverses maneres de fer. Conjuminarem pintura,

educació i entreteniment, cercant estimular la

destresa manual i potenciant l'alfabetització

visual dels xiquets i xiquetes utilitzant diferents

materials i jocs creatius.

Es pintarà un mural col·lectiu i es visitaran centres

culturals de la ciutat posant en valor la ciutat

de València, concretament, el barri del Carme.

Indagarem en els seus carrers, places i monuments 

a través

de rutes culturals i sessions amb artistes

que ens faran veure la fricció entre rural i urbà,

antic i modern.

Totes les activitats estan destinades a fomentar el

treball en equip, la convivència, les habilitats

socials i el respecte i ens faran reflexionar entorn de

tres eixos vinculats entre si: ciutat, pintura i

cultura contemporània.

Centre del Carme
Cultura Contemporània
25 de junio al 27 de julio



Quin artista!: coneixem específicament l'obra d'un o 

una artista rellevant. Aquesta obra és suggeridora per 

a servir de punt de partida a la resta d'activitats del 

dia. Coneixerem algunes obres en viu dels i les 

integrants de l'exposició 'ART CONTEMPORANI DE 

LA GENERALITAT VALENCIANA / PRIMERS 

MOMENTS' que estarà oberta durant tot l'estiu en el 

Centre del Carme.

TalleRRR, reduir, reciclar, reutilitzar: aquest taller té 

la voluntat de generar consciència ecològica,

mitjançant la possibilitat de crear estructures, objectes 

i nous artefactes recorrent al doble ús dels

recursos. Són tallers experiencials per a fomentar el 

treball en equip i l' estímul de les capacitats creatives.

Jocs creatius participatius: tots els dies en l'Aula d' 

Estiu explorarem el joc com a eina

per a divertir-se, fer amics i amigues i aprendre. No 

obstant açò, tant els dilluns com els divendres

afegim un bloc extra de jocs temàtics que 

proporcionen dinamisme i activen la imaginació.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9:30 – 11:00 h.

11:30 – 12:30 h.

13:00 – 14:00  h.
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Laboratori de moviments: cada dia començarà amb 

un recorregut gràcies al qual coneixerem importants 

moviments artístics suggeridors per al públic infantil 

que ens inspiraran per a crear la nostra pròpia obra 

amb diferents tipus de pintura i múltiples tècniques i 

suports, de forma divertida i dinàmica.



Dóna'm un tema... : el camuflatge, la perspectiva, la 

llum, conceptes suggeridors que abordarem cada 

divendres amb la forma sempre lúdica de tallers 

participatius i jocs creatius, dirigits pels educadors 

però amb la voluntat de no restringir en cap moment 

les diverses possibilitats i maneres de fer de cada 

pequeartista.

Expressió corporal abans del cap de setmana: 

encara que totes les setmanes de tota l'Aula d'Estiu

estaran en continu moviment, reservem per a l'última 

hora dels divendres un moment especial previ al cap 

de setmana, com a colofó a cinc dies replets de litres i 

litres de pintura, diversió en equip i satisfacció pel 

resultat de tots els artefactes, murals i treballs 

creatius que hàgem realitzat dies arrere.

Excursió temàtica: l'objectiu d'aquestes eixides 

culturals és el de conèixer, comprendre i posar

en valor destacats dispositius culturals de la ciutat. En 

ocasions es tracta de monuments d'interès cultural, 

unes altres són exposicions destacades en centres 

d'art, i unes altres es conceben com a recorreguts 

urbans per a fixar-nos en manifestacions artístiques 

que estan a peu de carrer, com l'art urbà. De tornada 

al Centre del Carme cada dia realitzarem una activitat 

entorn del contingut d'aquestes visites.

Avui ens visita...: cada dimecres tindrem l'oportunitat 

de rebre la visita d'un artista visual, dissenyadora o 

artesà, que servirà de trobada entre la mirades i les 

conclusions infantils, enfront dels complexos 

raonaments dels artistes adults. Durant tota la jornada 

durem a terme tallers experiencials i jocs creatius 

entorn del treball de l'artista que ens visite. Fermín 

Jiménez Landa, Marta Negre, Alfonso Yuste, 

Alejandro Aragoneses o, des de Japó, Taro Miura 

estaran presents al llarg d'aquestes setmanes. 

L'equip pinta: dins del context de les particulars 

característiques de cada artista, pintarem de forma 

col·lectiva i dinàmica segons unes pautes 

expressades pel personal del taller. Ens importa tant 

el resultat com el procés de passar-li-ho bé, i afermar 

la cooperació entre els i les participants.

Experiència audiovisual: recorrem a un programa 

molt específic on explorar continguts de

vídeo i d'àudio temàtic amb el fi de reforçar els 

continguts que abordem, però també emprarem 

dispositius i pantalles per a generar els nostres propis 

experiments i videocreacions. Dins d'aquesta activitat 

s'inclou la visita al museu efímer produït per l'editorial 

Mitjana Vaca al que els i les participants acudiran per 

a donar forma a un llibre que s'editarà pròximament.


