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Alcoi és una ciutat educadora, fet que implica un ferm compromís per a facilitar l’educació a 
la ciutadania al llarg de tota la seua vida, perquè només d’aquesta manera tindran garantida la 
igualtat i, a més, podrem afrontar els reptes de futur amb majors i millors garanties. I treballem 
per una educació plural, crítica i innovadora, perquè és clau per a garantir el futur.

És una prioritat que abordem, en primer lloc, des del Departament d’Educació, però que 
es fa extensiva a les diferents àrees municipals, per a facilitar a la ciutadania els recursos 
necessaris per a desenvolupar les accions i activitats des de diferents àmbits. Perquè l’edu-
cació és cosa de totes i tots, tant a les aules com fora d’aquestes, i treballemt en diferents 
accions que ens permeten escoltar i saber què demana la infància i la joventut, dos seg-
ments de la població que estan formant-se i que són el nostre futur, però també les perso-
nes adultes i la gent gran, que tenen inquietuds i cal facilitar-los les eines necessàries per 
a cobrir les seues expectatives.

Per això, perquè és bàsic escoltar la seua veu i fer cas del que ens traslladen, tenim el 
Consell Local de la Infància i Adolescència (CLIA), un fòrum de participació on els seus 
membres realitzen una gran tasca i ens apropen les necessitats i demandes que té aquest 
col·lectiu, com també participen de manera directa en els Pressupostos Participatius In-
fància, on poden decidir quines actuacions i activitats volen que es duguen a terme. I si 
som una Ciutat Amiga de la Infància, també som una Ciutat Amigable amb la Gent Gran i 
fomentem un envelliment actiu.

Fruit del treball conjunt i transversal és aquesta Guia municipal d’activitats educatives per al 
curs 2022-2023, que recull informació de les nombroses activitats que ofereix l’Ajuntament 
d’Alcoi a la ciutadania organitzades per diferents departaments municipals, i que busca 
arribar a la major part de la ciutadania i diversificar les propostes destinades a completar 
la seua formació.

Hem estrenat un curs amb una desitjada normalitat, després que els dos anteriors han estat 
molt durs i amb restriccions per la pandèmia, i això permetrà gaudir també de totes les 
activitats oferides en aquesta guia, que recull accions i activitats de diferents departaments 
municipals. Hem treballat amb molta il·lusió aquesta guia i hem buscat que siga de la màxi-
ma utilitat i que els usuaris en pugueu treure el millor profit.

Any rere any anem sumant propostes, completant i millorant l’oferta, per tal d’arribar a la 
major part de la ciutadania, agraint l’esforç, implicació i dedicació de tota la comunitat edu-
cativa i les famílies, així com dels departaments municipals. Esperem que ens acompanyeu 
en aquestes accions i activitats, i que gaudiu de tot allò que us oferim des de l’Ajuntament 
d’Alcoi.





Hem encetat un nou curs escolar, quasi amb plena normalitat; i, 
per tant, ens alegrem de poder  funcionar i desenvolupar totes les 
activitats sense cap restricció. 
Com sabeu, Alcoi forma part de la Xarxa Internacional de Ciutats 
Educadores i té l’objectiu prioritari d’innovar i gestionar les 
múltiples potencialitats educatives de la ciutat, amb la finalitat de 
crear consciència sobre la importància de l’educació i de donar 
visibilitat al compromís dels governs locals per a situar-la com a 
vector generador de benestar, convivència, prosperitat i cohesió 
social.  De fet, en aquesta mateixa línia va el lema d’enguany de la 
Xarxa Internacional de Ciutats Educadores: «La Ciutat Educadora, 
ciutat de pau i oportunitats».

En una situació mundial complicada com l’actual és fonamental la Cultura de la Pau i les 
oportunitats que ofereix la ciutat d’Alcoi com a Ciutat Educadora. Cal valorar la gran oferta 
educativa de la ciutat, a banda de l’àmplia oferta a les Escoletes Infantils, en Primària,  en ESO 
i en Batxillerat –amb oferta en 3 centres públics i 2 concertats–, una àmplia xarxa de Formació 
Professional repartida en 3 centres públics i 3 concertats, un Conservatori Elemental de Dansa i 
Professional de Música, una Escola Oficial d’Idiomes, l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 
i un Centre de Formació del Professorat (CEFIRE), Escola d’Adults Oròsia Silvestre i l’Escola 
Municipal de Belles Arts. Quant a estudis universitaris, s’ha de destacar la gran oferta de titulació 
de la Universitat Politècnica de València, Campus d’Alcoi, els estudis de Magisteri Infantil de la 
Universitat d’Alacant i recentment l’oferta de postgrau de l’ESIC a les instal·lacions d’Aitex. 
Aquesta gran oferta formativa genera un punt d’atracció fonamental per a la nostra ciutat, a la 
vegada que crea tota una sèrie d’oportunitats des del punt de vista laboral i proporciona tota una 
sèrie de recursos humans preparats i especialitzats per a les empreses de la ciutat, la comarca i 
fins i tot per a tota la Comunitat. 
Pensem que una societat formada i amb cultura és una societat més implicada i col·laborativa, 
que s’involucra i participa en la ciutat, i amb més capacitat d’adaptació davant les diferents 
problemàtiques com la del canvi climàtic, els danys col·laterals de la guerra o pandèmies com 
la que acabem de passar.  I com que estem convençuts que l’educació és una ferramenta 
imprescindible per al progrés, per a la igualtat i per a la transformació, treballem cada dia perquè 
les alcoianes i els alcoians tinguen al seu abast els recursos necessaris per a garantir-los una 
completa educació al llarg de la seua vida. 
Des de l’Ajuntament d’Alcoi treballem de manera transversal i coordinada entre els diferents 
departaments, així com entre l’administració i els agents socials, per tal d’apropar la ciutat a 
totes les edats, des de la infància –fent-la partícip a través del Consell Local de la Infància i 
l’Adolescència i els Pressupostos Participatius Infància– fins a la gent gran, amb tot un conjunt 
d’activitats pensades per a elles i ells: aules culturals, tallers, activitats en centres de majors, 
cursos on line, activitats a través del voluntariat. A més a més disposem d’una Universitat Sènior 
de la UPV Campus d’Alcoi amb una molt bona acollida. 

Un curs més us oferim aquesta Guia d’Activitats Educatives, elaborada i coordinada pel 
Departament d’Educació i la resta d’àrees de l’Ajuntament. Hi podreu  trobar activitats molt 
diverses i pensades per a completar la formació del nostre alumnat.
L’educació ha de ser un instrument bàsic per a establir ponts i per a unir la ciutadania; per 
a poder garantir una societat de futur i un futur per a les següents generacions; per a poder 
garantir un desenvolupament sostenible socialment i mediambientalment. 
Com sempre, reitere el meu agraïment al conjunt de la comunitat educativa de la ciutat d’Alcoi i 
a tots els serveis i àrees municipals perquè, amb el vostre treball i esforç, fem que Alcoi siga una 
ciutat educativa referent i de qualitat. 

Jordi Silvestre Jover
Regidor d'Educació,
Transició Ecològica 

i Protecció Civil
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ACTIVITAT TELÈFON
ADREÇA

ELECTRÒNICA
PERSONA DE 

CONTACTE

1. Àrea de Medi Ambient
Programa d'Educació 
Ambiental 96 553 71 27 medi_ambient@alcoi.org

2. Àrea d'Educació
Esmorzar Saludable 630 58 59 51 contact@nutripharmaonline.com Alicia Baldó

Celebració del Dia 
Escolar de la No 
Violència i la Pau

96 553 71 40
mmiro@doblemente.com

jesusmartinezvargas@gmail.com
pherrero@alcoi.org

Mariola Miró
Jesús Martínez
Pilar Herrero

Mostra de Teatre Escolar

96 553 71 40 pherrero@alcoi.org
educacio@alcoi.org

Pilar Herrero
Anna R. Serrano

Visites a l’Ajuntament

L’Escola Canta

3. Àrea de Joventut
Visita als centres 
educatius

 965 53 71 38 joventut@alcoi.org Paco Martínez
Presentació del  
programa JOOP

4. Àrea de Política Lingüística
Gabinet de 
Normalització 
Lingüística

96 553 71 21 gabinet-valencia@alcoi.org Ximo Victoriano
Patricia Diago

5. Àrea de Cultura
Betlem de Tirisiti 96 554 08 20 tirisiti@teatre-principal.com La Dependent

Biblioteques Municipals 96 553 71 43 biblioteca@alcoi.org J.L. Santonja

Visites dinamitzades 
exposicions art 
contemporani IVAM-
CADA

96 317 66 65 educacio@ivam.es Èncar Martínez
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6. Àrea de Sanitat
Protectora d'Animals i 
Plantes -

educacion@protectoradealcoy.
com Cristina Moreno

7. Àrea de Seguretat
Educació Viària (Policia 
Local) 618 68 32 52 lcaballero@alcoi.org Lucia Caballero

8. Àrea de Benestar Social
Activitats UPCCA 96 553 71 24 upc@alcoi.org

9. Àrea d'Igualtat

Regidoria 96 553 71 00
ext.2629 rtomasalcoi.org

Rut Tomàs
Catalina 

Vialaplana 
Agent d'igualtat

ACOVIFA 96 651 60 24
638 89 16 72 acovifaasociacion@gmail.com Mayra Ordóñez

Col·lectiu LGTBI Mariola 646 38 04 58 lgtbmariola@gmail.com Jordi

Ponts d’Igualtat 660 00 91 19
722 68 68 50 pontsigualtat@gmail.com -

ACTIVITAT TELÈFON
ADREÇA

ELECTRÒNICA
PERSONA DE 

CONTACTE

10. Àrea de Turisme

Regidoria 96 553 71 55 alcoi@touristinfo.net -

MUBOMA 96 554 44 18 visitas@muboma.com -

Expo Museu Serpis 96 552 35 11 expomuseo@serpis.com Fátima García

Museu Arqueològic 
Municipal Camil Visedo 96 553 71 44 museu@alcoi.org -

-

Museu de la Festa (MAF) 965540580 info@associaciosantjordi.org
museualcoidelafesta@gmail.com -

Isurus-Col·lecció 
Paleontològica asociacion@paleoisurus.com

96 652 55 65  
648 27 08 48 

Ángel
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11. Àrea de Consum (OMIC)
Oficina Municipal 
d'Informació al 
Consumidor

96 553 71 08 omic@alcoi.org Elena Roig

12. Àrea de Democràcia Participativa i Transparència
Regidoria 96 553 72 02 participacio@alcoi.org Eva Pérez

13. Àrea d'Esports
Regidoria 96 553 71 09 esports@alcoi.org -

14. Àrea de Festes
Visita al Castell 96 553 71 00

Ext. 1237 festes@alcoi.org -

15. ALTRES ORGANISMES

EPSA 96 652 85 35 ctt@epsa.upv.es Nuria Tarrazó

AITEX 96 554 22 00 qsempere@aitex.es Quico 
Sempere

Aqualia 96 554 82 30 CGandiaP@fcc.es Carmina 
Gandia Picó

ACTIVITAT TELÈFON
ADREÇA

ELECTRÒNICA
PERSONA DE 

CONTACTE
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1. Àrea de Medi Ambient

Activitat

Infantil Primària

1r cicle 2n cicle 1r cicle 2n cicle 3r cicle

0-1 1-2 2-3 1r 2n 3r 1r 2n 3r 4t 5é 6é

1.1. Taller de reciclatge d'oli cuina

1.2. Taller de reduir, reutilitzar i reciclar i 
Visita a l'Ecoparc

1.3. Taller de fabricació de paper 
reciclat

1.4. Taller de reutilització de residus 
tèxtils

1.5. Taller de canvi climàtic

1.6. Taller de canvi climàtic II

1.7. Visita guiada al paratge natural 
municipal del Racó de Sant Bonaventura 
– Els Canalons. 

1.8. Visita guiada al Patrimoni Cultural i 
natural del Molinar

1.9. Visita guiada al viver i al Parc 
Natural de la Font Roja

1.10. Visita al Projecte Canyet

1.11. Els horts socials municipals 
ecològics

1.12. Taller d'usos tradicionals de 
plantes: tints naturals per a roba

1.13. Taller de fauna urbana

1.14. Repoblacions escolars

1.14. Taller de gestió de residus 
domèstics: tovalloletes humides i WC - 
El Mostre de les Tovalloletes

* En totes les activitats proposades es tindran en compte les singularitats de l'alumnat.
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* En totes les activitats proposades es tindran en compte les singularitats de l'alumnat.

1. Àrea de Medi Ambient

Activitat

ESO
Batxillerat CF Famílies Docents

1r cicle 2n cicle

1r 2n 3r 4t 1r 2n

1.1. Taller de reciclatge d'oli cuina

1.2. Taller de reduir, reutilitzar i reciclar i 
Visita a l'Ecoparc

1.3. Taller de fabricació de paper 
reciclat

1.4. Taller de reutilització de residus 
tèxtils

1.5. Taller de canvi climàtic

1.6. Taller de canvi climàtic II

1.7. Visita guiada al paratge natural 
municipal del Racó de Sant Bonaventura 
– Els Canalons. 

1.8. Visita guiada al Patrimoni Cultural i 
natural del Molinar

1.9. Visita guiada al viver i al Parc 
Natural de la Font Roja

1.10. Visita al Projecte Canyet

1.11. Els horts socials municipals 
ecològics

1.12. Taller d'usos tradicionals de 
plantes: tints naturals per a roba

1.13. Taller de fauna urbana

1.14. Repoblacions escolars

1.14. Taller de gestió de residus 
domèstics: tovalloletes humides i WC - 
El Mostre de les Tovalloletes
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2. Àrea d'Educació

Activitat

Infantil Primària

1r cicle 2n cicle 1r cicle 2n cicle 3r cicle

0-1 1-2 2-3 1r 2n 3r 1r 2n 3r 4t 5é 6é

2.1. Dia Escolar de la No Violència i la 
Pau

2.2. Esmorzar Saludable

2.3. Mostra de Teatre Escolar

2.4. Visita a l’Ajuntament

2.5. L’Escola Canta

2. Àrea d'Educació

Activitat

ESO
Batxillerat CF Famílies Docents

1r cicle 2n cicle

1r 2n 3r 4t 1r 2n

2.1. Dia Escolar de la No Violència i la 
Pau

2.2. Esmorzar Saludable

2.3. Mostra de Teatre Escolar

2.4. Visita a l’Ajuntament

2.5. L’Escola Canta
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3. Àrea de Joventut

Activitat

Infantil Primària

1r cicle 2n cicle 1r cicle 2n cicle 3r cicle

0-1 1-2 2-3 1r 2n 3r 1r 2n 3r 4t 5é 6é

3.1. Visita als centres educatius

3.2. Presentació del programa JOOP - 
Jove Oportunitat

* En totes les activitats proposades es tindran en compte les singularitats de l'alumnat.

* En totes les activitats proposades es tindran en compte les singularitats de l'alumnat.

3. Àrea de Joventut

Activitat

ESO
Batxillerat CF Famílies Docents

1r cicle 2n cicle

1r 2n 3r 4t 1r 2n

3.1. Visita als centres educatius

3.2. Presentació del programa JOOP - 
Jove Oportunitat
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4. Àrea de Política Lingüística

Activitat

Infantil Primària

1r cicle 2n cicle 1r cicle 2n cicle 3r cicle

0-1 1-2 2-3 1r 2n 3r 1r 2n 3r 4t 5é 6é

4.1. Cicle de Cinema en Valencià

4.2. Campanya de Nadal «Carta als Reis 
Mags»

4.3. Campanya de Nadal: Conte «El 
Betlem de Tirisiti

4.4. Campanya de Cinema en Valencià a 
l’Escola (Primavera 2023)

4.5. XXVI Jornada de Sociolingüística 
d'Alcoi

4.6. Trobada d'escoles en Valencià de 
l’Alcoià i el Comtat

4. Àrea de Política Lingüística

Activitat

ESO
Batxillerat CF Famílies Docents

1r cicle 2n cicle

1r 2n 3r 4t 1r 2n

4.1. Cicle de Cinema en Valencià

4.2. Campanya de Nadal «Carta als Reis 
Mags»

4.3. Campanya de Nadal: Conte «El 
Betlem de Tirisiti

4.4. Campanya de Cinema en Valencià a 
l’Escola (Primavera 2023)

4.5. XXVI Jornada de Sociolingüística 
d'Alcoi

4.6. Trobada d'escoles en Valencià de 
l’Alcoià i el Comtat
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* En totes les activitats proposades es tindran en compte les singularitats de l'alumnat.

5. Àrea de Cultura

Activitat

Infantil Primària

1r cicle 2n cicle 1r cicle 2n cicle 3r cicle

0-1 1-2 2-3 1r 2n 3r  1r 2n 3r 4t 5é 6é

5.1. El Betlem de Tirisiti

5.2. Art Contemporani: Visites 
dinamitzades a les exposicions de 
l’IVAM Alcoi

5. Àrea de Cultura              

Activitat

ESO
Batxillerat CF Famílies Docents

1r cicle 2n cicle

1r 2n 3r 4t 1r 2n

5.1. El Betlem de Tirisiti

5.2. Art Contemporani: Visites 
dinamitzades a les exposicions de 
l’IVAM Alcoi
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6. Àrea Sanitat

Activitat

Infantil Primària

1r cicle 2n cicle 1r cicle 2n cicle 3r cicle

0-1 1-2 2-3 1r 2n 3r 1r 2n 3r 4t 5é 6é

6.1. Societat Protectora d’Animals i 
Plantes d’Alcoi

* En totes les activitats proposades es tindran en compte les singularitats de l'alumnat.

6. Àrea Sanitat

Activitat

ESO
Batxillerat CF Famílies Docents

1r cicle 2n cicle

1r 2n 3r 4t 1r 2n

6.1. Societat Protectora d’Animals i 
Plantes d’Alcoi
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7. Àrea de Seguretat

Activitat

ESO
Batxillerat CF Famílies Docents

1r cicle 2n cicle

1r 2n 3r 4t 1r 2n

7.1. Educació Viària

* En totes les activitats proposades es tindran en compte les singularitats de l'alumnat.

7. Àrea de Seguretat

Activitat

Infantil Primària

1r cicle 2n cicle 1r cicle 2n cicle 3r cicle

0-1 1-2 2-3 1r 2n 3r 1r 2n 3r 4t 5é 6é

7.1. Educació Viària
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8. Àrea de Benestar Social

Activitat

Infantil Primària

1r cicle 2n cicle 1r cicle 2n cicle 3r cicle

0-1 1-2 2-3 1r 2n 3r 1r 2n 3r 4t 5é 6é

ACTIVITATS REALITZADES PER LA UPCCA

8.1. Coordinació 17 Centres Escolars

8.2 Programa Construint el teu món

8.3. Programa I tu què? 

8.4. Programa «Salut en curs»

8.5. Taller Oportunitats i amenaces 
d’Internet i xarxes socials

8.6. Taller Conseqüències de l’ús abusiu 
del consum d’alcohol

8.7. Programa de prevenció del joc 
patològic Aposta per tu

8.8. Programa PREVTEC

8.9. Programa Contes per a conversar

8.10. Dia Mundial sense Tabac Escolar: 
Alcoi viu sense Tabac 2023

8.11. Taller Somriure 0,0

8.12. Taller Cannabis: El que cal saber

8.13. Taller de prevenció selectiva En 
Clau de Sol

8.14. Programa Emotius: Intel·ligència 
Emocional

8.15. Programa CAPPYC Cannabis 
Prevention Program for Young 
consumers. «Passa la vida. Les dues 
cares del consum».

8.16. Cursos online Fundación FAD 
Juventud

8.17. En família: Eines per a conéixer les 
noves tecnologies i el seu bon ús

8.18. Escola de pares i mares Emotius 
“Treballant les emocions des de la 
consciència plena”

8.19. Activitat commemorativa Dia 
Mundial de la Síndrome Alcohòlica Fetal. 
Conferència: «Abordatge de la Salut 
Ambiental i Comunitària”

8.20. Activitat commemorativa Dia 
sense Alcohol - novembre2022

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
8.21. Campanya CLIA

8.22. 20 de Novembre «Molt més que 
un dia»
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8 Àrea de Benestar Social

Activitat

ESO
Batxillerat CF Famílies Docents

1r cicle 2n cicle

1r 2n 3r 4t 1r 2n

ACTIVITATS REALITZADES PER LA UPCCA
8.1. Coordinació 17 Centres Escolars

8.2 Programa Construint el teu món

8.3. Programa I tu què? 

8.4. Programa «Salut en curs»

8.5. Taller Oportunitats i amenaces 
d’Internet i xarxes socials

8.6. Taller Conseqüències de l’ús abusiu 
del consum d’alcohol

8.7. Programa de prevenció del joc 
patològic Aposta per tu

8.8. Programa PREVTEC

8.9. Programa Contes per a conversar

8.10. Dia Mundial sense Tabac Escolar: 
Alcoi viu sense Tabac 2023

8.11. Taller Somriure 0,0

8.12. Taller Cannabis: El que cal saber

8.13. Taller de prevenció selectiva En 
Clau de Sol

8.14. Programa Emotius: Intel·ligència 
Emocional

8.15. Programa CAPPYC Cannabis 
Prevention Program for Young 
consumers. «Passa la vida. Les dues 
cares del consum».

8.16. Cursos online Fundación FAD 
Juventud

8.17. En família: Eines per a conéixer les 
noves tecnologies i el seu bon ús

8.18. Escola de pares i mares Emotius 
“Treballant les emocions des de la 
consciència plena”

8.19. Activitat commemorativa Dia 
Mundial de la Síndrome Alcohòlica Fetal. 
Conferència: «Abordatge de la Salut 
Ambiental i Comunitària”

8.20. Activitat commemorativa Dia 
sense Alcohol - novembre2022

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
8.21. Campanya CLIA

8.22. 20 de Novembre «Molt més que 
un dia»



30

9. Àrea d'Igualtat

Activitat

Infantil Primària

1r cicle 2n cicle 1r cicle 2n cicle 3r cicle

0-1 1-2 2-3 1r 2n 3r 1r 2n 3r 4t 5é 6é

25 de novembre : dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones
UNITAT D'IGUALTAT

9.1. Contes amb perspectiva de gènere

9.2. Educació en igualtat

9.3. Dones invisibilitzades

9.4. L’impacte de les cançons masclistes 
en Ies relacions de gènere

9.5. No em toques el whatsapp. 
Campanya de la Generalitat per 
previndre la violència de gènere

9.6. Neuroquímica i mites culturals de 
l’amor romàntic

9.7. Educació sexual: l'impacte de la 
pornografia

9.8. Campanya: Fer visible l’invisible

9.9. Estereotips

9.10. Diversitat (LGTBI)

9.11. Coeducació
ACOVIFA

9.12. 25 de novembre: Dia internacional 
per a l’Eliminació de la Violència contra 
les Dones

9.13. Conferències/Tallers als centres 
escolars

COL·LECTIU LGTBI MARIOLA
9.14. Conferències/Tallers als centres 
escolars

PONTS D’IGUALTAT

9.15. Taller sobre famílies diverses

9.16. Conferència contra la LGTBIfòbia

9.17. Taller-pel·lícula

* En totes les activitats proposades es tindran en compte les singularitats de l'alumnat.
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9. Àrea d'Igualtat

Activitat

ESO
Batxillerat CF Famílies Docents

1r cicle 2n cicle

1r 2n 3r 4t 1r 2n

25 de novembre : dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones
UNITAT D'IGUALTAT

9.1. Contes amb perspectiva de gènere

9.2. Educació en igualtat

9.3. Dones invisibilitzades

9.4. L’impacte de les cançons masclistes 
en Ies relacions de gènere

9.5. No em toques el whatsapp. 
Campanya de la Generalitat per 
previndre la violència de gènere

9.6. Neuroquímica i mites culturals de 
l’amor romàntic

9.7. Educació sexual: l'impacte de la 
pornografia

9.8. Campanya: Fer visible l’invisible

9.9. Estereotips

9.10. Diversitat (LGTBI)

9.11. Coeducació
ACOVIFA

9.12. 25 de novembre: Dia internacional 
per a l’Eliminació de la Violència contra 
les Dones

9.13. Conferències/Tallers als centres 
escolars

COL·LECTIU LGTBI MARIOLA
9.14. Conferències/Tallers als centres 
escolars

PONTS D’IGUALTAT

9.15. Taller sobre famílies diverses

9.16. Conferència contra la LGTBIfòbia

9.16. Taller-pel·lícula
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10. Àrea de Turisme

Activitat

Infantil Primària

1r cicle 2n cicle 1r cicle 2n cicle 3r cicle

0-1 1-2 2-3 1r 2n 3r 1r 2n 3r 4t 5é 6é

TOURIST INFO
10.1. Casal de Nadal. Expomuseu del 
Nadal Alcoià

10.2. Refugi Antiaeri de Cervantes

10.3. Expo-Museu de la Ciutat «Explora»
MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL CAMIL VISEDO MOLTÓ

10.4. Visita guiada
MUBOMA

10.5. Un conte a trossos

10.6. El túnel del temps

10.7. El joc de Kim

10.8. Endevina, endevinalla
MUSEU DE LA FESTA (MAF)

10.9. Visita guiada
EXPO MUSEU SERPIS

10.10. Visita guiada

* En totes les activitats proposades es tindran en compte les singularitats de l'alumnat.

10. Àrea de Turisme

Activitat

ESO
Batxillerat CF Famílies Docents

1r cicle 2n cicle

1r 2n 3r 4t 1r 2n

TOURIST INFO
10.1. Casal de Nadal. Expomuseu del 
Nadal Alcoià

10.2. Refugi Antiaeri de Cervantes

10.3. Expo-Museu de la Ciutat «Explora»
MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL CAMIL VISEDO MOLTÓ

10.4. Visita guiada
MuBoma

10.5. Un conte a trossos

10.6. El túnel del temps

10.7. El joc de Kim

10.8. Endevina, endevinalla
MUSEU DE LA FESTA (MAF)

10.9. Visita guiada
EXPO MUSEU SERPIS

10.10. Visita guiada
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11. Àrea de Consum (OMIC)

Activitat

Infantil Primària

1r cicle 2n cicle 1r cicle 2n cicle 3r cicle

0-1 1-2 2-3 1r 2n 3r 1r 2n 3r 4t 5é 6é

11.1. Jocs del món

11.2. Seguretat infantil

11.3. Els additius: els colors i sabors que 
ens agraden

11.4. Joc i joguets i un conte per a pensar

11.5. Oci saludable: els súper joguets. Ús 
adequat de les noves tecnologies

11.6. Publicitat: aprenc a veure els anuncis

11.7. Ús adequat dels videojocs. Temps 
d’oci adequat

11.8. Ús adequat de noves tecnologies: 
mòbils i internet. Temps d’oci adequat

11.9. Què em dius, etiqueta? Aprendre 
a llegir les etiquetes i els símbols dels 
productes

11.10. Quant es gasta? Com es gasta?

11.11. «Abans de canviar el món, fes tres 
voltes per ta casa»

11.12. Consum responsable

11.13. Ús adequat racional de les noves 
tecnologies: telèfon mòbil i internet

11.14. Ús adequat de cosmètics, tatuatges 
pírcings i cirurgia estètica

11.15. Què puc trobar a la xarxa?

11.16. Roba neta

11.17. Dades personals i privacitat

11.18. Sabem reclamar? Fulls de 
reclamacions i valor de la prova

11.19. Comerç just i banca ètica
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11. Àrea de Consum (OMIC)

Activitat

ESO
Batxillerat CF Famílies Docents

1r cicle 2n cicle

1r 2n 3r 4t 1r 2n

11.1. Jocs del món

11.2. Seguretat infantil

11.3. Els additius: els colors i sabors que 
ens agraden

11.4. Joc i joguets i un conte per a pensar

11.5. Oci saludable: els súper joguets. Ús 
adequat de les noves tecnologies

11.6. Publicitat: aprenc a veure els anuncis

11.7. Ús adequat dels videojocs. Temps 
d’oci adequat

11.8. Ús adequat de noves tecnologies: 
mòbils i internet. Temps d’oci adequat

11.9. Què em dius, etiqueta? Aprendre 
a llegir les etiquetes i els símbols dels 
productes

11.10. Quant es gasta? Com es gasta?

11.11. «Abans de canviar el món, fes tres 
voltes per ta casa»

11.12. Consum responsable

11.13. Ús adequat racional de les noves 
tecnologies: telèfon mòbil i internet

11.14. Ús adequat de cosmètics, tatuatges 
pírcings i cirurgia estètica

11.15. Què puc trobar a la xarxa?

11.16. Roba neta

11.17. Dades personals i privacitat

11.18. Sabem reclamar? Fulls de 
reclamacions i valor de la prova

11.19. Comerç just i banca ètica
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12. Àrea de Democràcia Participativa i Transparència

Activitat

Infantil Primària

1r cicle 2r cicle 1r cicle 2n cicle 3rcicle

0-1 1-2 2-3 1r 2n 3r 1r 2n 3r 4t 5é 6é

12.1. Pressupostos Participatius

12.2. Pressupostos Participatius Infància

12. Àrea de Democràcia Participativa i Transparència            

Activitat

ESO
Batxillerat CF Famílies Docents

1r cicle 2n cicle

1r 2n 3r 4t 1r 2n

12.1. Pressupostos Participatius

12.2. Pressupostos Participatius Infància

13. Àrea d'Esports              

Activitat

Infantil Primària

1r cicle 2n cicle 1r cicle 2n cicle 3rcicle

0-1 1-2 2-3 1r 2n 3r 1r 2n 3r 4t 5é 6é

14.1. Projecte EPIS

14.2. Olimpíades EPI

14.3. Jocs esportius-Fase intermunicipal 
d'Alcoi

14.4. Amb bici per la Via Verda

14.5. Esport en 3D

14.6. Cursos de natació

14.7. Training Kids

14.8. Campus d’Estiu

14.9. Nadal Esportiu

14.10. Fira d’Esport

14.11. Cursa Sant Silvestre
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13. Àrea d'Esports              

Activitat

ESO
Batxillerat CF Famílies Docents

1r cicle 2n cicle

1r 2n 3r 4t 1r 2n

14.1. Projecte EPIS

14.2. Olimpíades EPI

14.3. Jocs esportius-Fase intermunicipal 
d'Alcoi

14.4. Amb bici per la Via Verda

14.5. Esport en 3D

14.6. Cursos de natació

14.7. Training Kids

14.8. Campus d’Estiu

14.9. Nadal Esportiu

14.10. Fira d’Esport

14.11. Cursa Sant Silvestre

14. Àrea de Festes

Activitat

Infantil Primària

1r cicle 2n cicle 1r cicle 2n cicle 3r cicle

0-1 1-2 2-3 1r 2n 3r 1r 2n 3r 4t 5é 6é

13.1. Visita al Castell de Festes
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* En totes les activitats proposades es tindran en compte les singularitats de l'alumnat.

15. Altres Organismes

Activitat

Infantil Primària

1r cicle 2r cicle 1r cicle 2n cicle 3rcicle

0-1 1-2 2-3 1r 2n 3r 1r 2n 3r 4t 5é 6é

AITEX
15.1. Repte AITEX 2023

15.2. Tallers AITEX Primària

15.3. Visita AITEX
AQUALIA

15.4. Concurs de Dibuix

15.5. Concurs de Fotografia

15.6. Campanya «El WC no és una pa-
perera»

Universitat Politècnica de València (EPSA) 
15. 7. Màgia de la Ciència

15.8. Setmana Jove de la Ciència

15.9. Concurs de programació de dis-
positius mòbils Android mitjançant la 
ferramenta Appinventor

15.10. Concurs de Robòtica

15.11. Concurs Ideat

15.12. Concurs de Disseny Industrial 
Ecojoguet

15.13. Concurs «Mostra la Ciència en 
vídeo»
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15. Altres Organismes

Activitat

ESO
Batxillerat CF Famílies Docents

1r cicle 2n cicle

1r 2n 3r 4t 1r 2n

AITEX
15.1. Repte AITEX 2023

15.2. Tallers AITEX Primària

15.3. Visita AITEX
AQUALIA

15.4. Concurs de Dibuix

15.5. Concurs de Fotografia

15.6. Campanya «El WC no és una pape-
rera»

Universitat Politècnica de València (EPSA) 
15. 7. Màgia de la Ciència

15.8. Setmana Jove de la Ciència

15.9. Concurs de programació de dis-
positius mòbils Android mitjançant la 
ferramenta Appinventor

15.10. Concurs de Robòtica

15.11. Concurs Ideat

15.12. Concurs de Disseny Industrial 
Ecojoguet

15.13. Concurs «Mostra la Ciència en 
vídeo»

* En totes les activitats proposades es tindran en compte les singularitats de l'alumnat.
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MEDI 
AMBIENT

1.
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Adreçat a:
Alumnes de Primària i ESO

Objectius: 
 Conèixer la problemàtica ambiental associ-

ada a una mala gestió dels olis usats de cui-
na, així com els beneficis que se’n deriven 
d’una correcta gestió d'aquests mitjançant 
la recollida selectiva.

 Conèixer la tècnica de fabricació de sabó a 
partir del reciclatge d’oli usat.

Descripció:
Explicació sobre la fabricació de sabó de for-
ma tradicional i del procés químic i els canvis 
físics del oli. Explicació sobre la importància 
de reciclar l’oli i la contaminació que produeix 
al medi natural.
Fabricació de sabó.

Capacitat :
Una activitat per classe

Lloc :
Centre Escolar

Data: 
De dilluns a divendres.

Horari: 
Duració: 1 hora

Observacions: 
Totes les activitats de la campanya escolar 
d’educació ambiental del Departament de 
Medi Ambient s’ofereixen de forma gratuïta 
als centres escolars d’Alcoi i tenen places 
limitades i subjectes a l'ordre d'inscripció.

La majoria de les activitats poden ser 
adaptades a altres nivells educatius, encara 
que no estiguen inicialment adreçades a 
aquests nivells.

TALLER DE RECICLATGE D'OLI DE CUINA

Inscripció i contacte: 
Departament de Medi Ambient
96 553 71 27
medi_ambient@alcoi.org
Inscripció a partir de setembre de 
2022, de 9 a 14 h

1.1. TALLER DE RECICLATGE D'OLI DE CUINA
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Adreçat a:
Alumnes de Primària i ESO

Objectius: 
 Aprofundir en els beneficis ambientals de la 

recollida i gestió per separat de les diverses 
fraccions dels residus domèstics.

 Conèixer les diverses fraccions de residus 
que s’han de dipositar en cadascun dels 
contenidors.

 Aprendre a construir objectes o regals a 
partir de deixalles.

 Visitar l’ecoparc i aprendre el funcionament 
de les instal·lacions.

Descripció:
Primera part - Taller en centre escolar:
Xarrada a l’aula sobre les 3R, explicació prèvia 
a la visita i realització de taller de reciclatge 
per a construir objectes a partir de deixalles (1 
hora i mitja).

Segona part - Visita guiada a l’ecoparc:
S’estableixen dos horaris: a les 9.30 h i a les 11 
h, amb una duració màxima d’una hora i mitja 
(sense comptar-hi el desplaçament). 
També hi ha la possibilitat de realitzar la visita 
en altres horaris.
Cada horari només admetrà un màxim de 25 
alumnes.

Capacitat :
Una activitat per classe

Lloc :
Taller: Centre Escolar
Visita: Ecoparc Alcoi

TALLER DE REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR, I VISITA A L'ECOPARC

Data: 
Taller: De dilluns a divendres.
Visita: Dilluns.

Horari: 
Duració 1 part: 1 hora i mitja
Duració 2a part: 1 hora i mitja

Observacions: 
Totes les activitats de la campanya 
escolar d’educació ambiental del 
Departament de Medi Ambient 
s’ofereixen de forma gratuïta als 
centres escolars d’Alcoi i tenen 
places limitades i subjectes a l'ordre 
d'inscripció.

La majoria de les activitats poden ser 
adaptades a altres nivells educatius, 
encara que no estiguen inicialment 
adreçades a aquests nivells.

Inscripció i contacte: 
Departament de Medi Ambient
96 553 71 27
medi_ambient@alcoi.org
Inscripció a partir de setembre, de 9 a 
14 h

1.2. TALLER DE REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR, I VISITA A L'ECOPARC
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Adreçat a:
Alumnes de Primària i ESO

Objectius: 
 Aprofundir en els beneficis ambientals de 

la recollida i gestió per separat del paper i 
cartó.

 Desenvolupar la creativitat de l’alumne, el 
concepte del reciclatge i la reutilització dels 
residus durant el procés de fabricació del 
paper reciclat a partir de la pasta de paper.

Descripció:
Explicació sobre la vida del paper des de 
l’arbre fins al seu procés de reciclatge.

Fabricació de paper reciclat.

Capacitat :
Una activitat per classe

Lloc :
Centre Escolar

Data: 
De dilluns a divendres, els mesos d’octubre i 
novembre i des de març fins a juny.

Horari: 
Duració: 1 hora i mitja

Observacions: 
Totes les activitats de la campanya 
escolar d’educació ambiental del 
Departament de Medi Ambient 
s’ofereixen de forma gratuïta als 
centres escolars d’Alcoi i tenen 
places limitades i subjectes a l'ordre 
d'inscripció.

La majoria de les activitats poden ser 
adaptades a altres nivells educatius, 
encara que no estiguen inicialment 
adreçades a aquests nivells.

Inscripció i contacte: 
Departament de Medi Ambient
96 553 71 27
medi_ambient@alcoi.org
Inscripció a partir de setembre, de 9 a 
14 h

TALLER DE FABRICACIÓ DE PAPER RECICLAT

1.3. TALLER DE FABRICACIÓ DE PAPER RECICLAT
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Adreçat a:
Alumnes de Primària, ESO, Batxiller i Cicles 
Formatius

Objectius: 
 Conéixer la problemàtica ambiental associ-

ada a la gestió incorrecta dels residus; en 
particular dels residus tèxtils.

 Aprendre la importància de reutilitzar els 
residus. Conceptes d’economia circular.

 Aprendre a valorar i utilitzar materials de 
forma eficient.

 Realització de manualitats amb residus tèx-
tils que d'una altra manera no s'utilitzarien.

Descripció:
Explicació sobre la vida dels tèxtils i del seu 
procés de reciclatge.
Fabricació de manualitats amb cuiro.

Capacitat :
Una activitat per classe

Lloc :
Centre Escolar

Data: 
De dilluns a divendres.

Horari: 
Duració: 1 h 30'

Observacions: 
Totes les activitats de la campanya escolar 
d’educació ambiental del Departament de 
Medi Ambient s’ofereixen de forma gratuïta als 
centres escolars d’Alcoi i tenen places limita-
des i subjectes a l'ordre d'inscripció.

La majoria de les activitats poden ser adapta-
des a altres nivells educatius, encara que no 
estiguen inicialment adreçades a aquests ni-
vells.

TALLER DE REUTILITZACIÓ DE RESIDUS TÈXTILS: MANUALITATS AMB CUIRO

Inscripció i contacte: 
Departament de Medi Ambient
96 553 71 27
medi_ambient@alcoi.org
Inscripció a partir de setembre, de 9 a 
14 h

1.4. TALLER DE REUTILITZACIÓ DE RESIDUS TÈXTILS
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Adreçat a:
Alumnes de Primària, d’ESO, Batxiller i Cicles 
Formatius.

Objectius: 
 Conèixer els conceptes de clima, meteoro-

logia i efecte hivernacle.
 Conèixer com l’efecte hivernacle produeix 

el canvi climàtic i com està afectant a la na-
tura i la nostra vida.

 Pensar en com podem ajudar a aturar-lo o 
almenys no ajudar a produir-lo.

 Realització d’experiment relacionat amb 
aquest tema.

 Realització d’un joc o dinàmica de grup.

Descripció:
-

Capacitat:
-

Lloc :
-

Data: 
De dilluns a divendres.

Horari: 
Duració: 1 hora i mitja

Observacions: 
Totes les activitats de la campanya esco-
lar d’educació ambiental del Departament de 
Medi Ambient s’ofereixen de forma gratuïta als 
centres escolars d’Alcoi i tenen places limita-
des i subjectes a l'ordre d'inscripció.

TALLER DE CANVI CLIMÀTIC

La majoria de les activitats poden ser 
adaptades a altres nivells educatius, 
encara que no estiguen inicialment 
adreçades a aquests nivells.

Inscripció i contacte: 
Departament de Medi Ambient
96 553 71 27
medi_ambient@alcoi.org
Inscripció a partir de setembre, de 9 a 
14 h

1.5. TALLER DE CANVI CLIMÀTIC
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Adreçat a:
Alumnes de Primària i d’ESO

Objectius: 
 Conèixer la problemàtica ambiental dels úl-

tims anys a causa del canvi climàtic.
 Aprendre a reduir el nostre impacte ambi-

ental en el dia a dia.

Descripció:
-

Capacitat:
-

Lloc:
-

Data: 
De dilluns a divendres, a partir de gener.

Horari: 
Duració: 1 hora i mitja

Observacions: Totes les activitats de la campa-
nya escolar d’educació ambiental del Depar-
tament de Medi Ambient s’ofereixen de forma 
gratuïta als centres escolars d’Alcoi i tenen 
places limitades i subjectes a l'ordre d'inscrip-
ció.

La majoria de les activitats poden ser adapta-
des a altres nivells educatius, encara que no 
estiguen inicialment adreçades a aquests ni-
vells.

TALLER DE CANVI CLIMÀTIC 2

Inscripció i contacte: 
Departament de Medi Ambient
96 553 71 27
medi_ambient@alcoi.org
Inscripció a partir de setembre, de 9 a 
14 h

1.6. TALLER DE CANVI CLIMÀTIC 2
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Adreçat a:
Alumnes de 3r Cicle de Primària, ESO, Batxiller 
i Cicles Formatius. 

Objectius: 
 Aprofundir en el coneixement de la flora, 

fauna, paisatge i patrimoni cultural de l’eco-
sistema fluvial del riu Polop al seu pas pel 
Paratge Natural Municipal del Racó de Sant 
Bonaventura-Els Canalons.

 Estudiar la problemàtica derivada de la pre-
sència de diversos elements d’origen humà 
i naturals que formen part del paisatge fluvi-
al del riu Polop i adoptar estratègies d’acció 
i/o gestió per tal de corregir-la i/o minimit-
zar-la.

Descripció:
Visita guiada des de l’àrea de descans de l’inici 
de la Via Verda d’Alcoi a Batoi cap a la Font 
del Quinzet. A partir d’ací se segueix el sender 
local valencià “Camí del Racó de Sant Bona-
ventura” que discorre pel costat del vessant 
esquerre del riu Polop fins a arribar al Paratge 
Natural Municipal del Racó de Sant Bonaven-
tura-Els Canalons.

Capacitat:
Màxim de quatre classes a la vegada

Lloc :
Lloc i hora d’eixida: c/ Montdúber (inici de via 
verda, 9.30 h per confirmar amb cada grup)

Data: 
De dilluns a divendres: des de març fins a juny.

Horari: 
Tot el matí

VISITA GUIADA AL PARATGE NATURAL MUNICIPAL DEL RACÓ DE SANT 
BONAVENTURA - ELS CANALONS

Observacions: 
Totes les activitats de la campanya es-
colar d’educació ambiental del depar-
tament de Medi Ambient s’ofereixen 
de forma gratuïta als centres escolars 
d’Alcoi i tenen places limitades i sub-
jectes a l'ordre d'inscripció.

La majoria de les activitats poden ser 
adaptades a altres nivells educatius, 
encara que no estiguen inicialment 
adreçades a aquests nivells.

Inscripció i contacte: 
Departament de Medi Ambient
96 553 71 27
medi_ambient@alcoi.org
Inscripció a partir de setembre, de 9 a 
14 h

1.7. VISITA GUIADA AL PARATGE NATURAL MUNICIPAL DEL RACÓ DE SANT BONAVENTURA - ELS CANALONS



48

Adreçat a:
Alumnes de 3r Cicle de Primària, ESO, Batxiller 
i Cicles Formatius. 

Objectius: 
 Aprofundir en el coneixement de la flora, 

fauna, geologia i paisatge de l’ecosistema 
fluvial del riu Molinar.

 Conèixer l’aprofitament i ús de l’aigua del 
brollador del Molinar, tant en l'àmbit soci-
al (domèstic), agrícola i industrial, així com 
el patrimoni cultural, industrial i les diverses 
obres d’infraestructures relacionades amb 
la conducció i l’aprofitament d’aquestes ai-
gües fins a la ciutat d’Alcoi.

 Comprendre la transformació del paisatge 
que ha sofert la conca del llit del riu Molinar 
durant el seu recorregut des que naix fins a 
arribar a la ciutat.

Descripció:
La visita guiada s’inicia al parc de la Glorieta. 
A partir d’ací es puja pel carrer Sant Nicolau i 
Sant Nicolauet fins a arribar a la carretera del 
Molinar, on deixem la carretera principal per 
agafar el camí de les Solsides que ens guiarà, 
sota l’ombra dels noguers, fins al brollador del 
Molinar.

Capacitat:
Màxim de quatre classes a la vegada

Lloc:
Lloc i hora d’eixida: Parc de la Glorieta, (9.30 
h – per confirmar amb cada grup).

Data: 
De dimarts a dijous: des de març fins a juny.

Horari:
Tot el matí

VISITA GUIADA AL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL DEL MOLINAR

Observacions:
Totes les activitats de la campanya es-
colar d’educació ambiental del depar-
tament de Medi Ambient s’ofereixen 
de forma gratuïta als centres escolars 
d’Alcoi i tenen places limitades i sub-
jectes a l'ordre d'inscripció.

La majoria de les activitats poden ser 
adaptades a altres nivells educatius, 
encara que no estiguen inicialment 
adreçades a aquests nivells.

Inscripció: i contacte: 
Departament de Medi Ambient
96 553 71 27
medi_ambient@alcoi.org
Inscripció a partir de setembre, de 9 a 
14 h

1.8. VISITA GUIADA AL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL DEL MOLINAR
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Adreçat a:
Alumnes de Primària, ESO, Batxiller i Cicles 
Formatius. 

Objectius: 
 Aprofundir en el coneixement de la flora, 

fauna, paisatge i patrimoni cultural del Parc 
Natural de la Font Roja.

 Conèixer les instal·lacions i el funcionament 
del viver de la Font Roja i les espècies au-
tòctones que s’hi cultiven.

Descripció:
La visita guiada s’inicia al Parc Natural de la 
Font Roja. A partir d’ací es fa un petit recorre-
gut guiat pel Parc i una visita guiada el viver on 
es faran diferents activitats segons els treballs 
que se estiguen realitzant en les  instal·lacions.

Capacitat:
Màxim de dues classes a la vegada

Lloc:
Lloc i hora de trobada: Aparcament del Parc 
Natural de la Font Roja.

Data: 
De dilluns a divendres, els mesos de maig i 
juny.

Horari:
Tot el matí

VISITA GUIADA AL VIVER I AL PARC NATURAL DE LA FONT 

Observacions:
Totes les activitats de la campanya es-
colar d’educació ambiental del depar-
tament de Medi Ambient s’ofereixen 
de forma gratuïta als centres escolars 
d’Alcoi i tenen places limitades i sub-
jectes a l'ordre d'inscripció.

La majoria de les activitats poden ser 
adaptades a altres nivells educatius, 
encara que no estiguen inicialment 
adreçades a aquests nivells.

Inscripció: i contacte: 
Departament de Medi Ambient
96 553 71 27
medi_ambient@alcoi.org
Inscripció a partir de setembre, de  9 
a 14 h

1.9. VISITA GUIADA AL VIVER I AL PARC NATURAL DE LA FONT 
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Adreçat a:
Alumnes de 3r Cicle de Primària, ESO, Batxiller 
i Cicles Formatius.

Objectius: 
 Conèixer el projecte de reintroducció del 

voltor comú a l’Alcoià i el Comtat. 

Descripció:
La visita guiada s’inicia a la cantina del Pre-
ventori. A partir d’ací es fa un petit recorregut 
guiat fins a la reserva de fauna i, una vegada 
en la caseta d’observació, es realitzen les ex-
plicacions sobre la biologia, ecologia i com-
portament dels voltors, a més de la història del 
projecte de reintroducció del voltor comú a 
l’Alcoià i el Comtat. 

Capacitat:
Màxim de 30 persones

Lloc:
Lloc i hora de trobada: davant de la Cantina 
del Preventori, 9.30 h

Data: 
Només dimecres, els mesos d’octubre i no-
vembre i des de març fins a juny.

Horari:
Tot el matí

VISITA AL PROJECTE CANYET

Observacions:
Totes les activitats de la campanya 
escolar d’educació ambiental del De-
partament de Medi Ambient s’oferei-
xen de forma gratuïta als centres es-
colars d’Alcoi i tenen places limitades 
i subjectes a l'ordre d'inscripció.

La majoria de les activitats poden ser 
adaptades a altres nivells educatius, 
encara que no estiguen inicialment 
adreçades a aquests nivells.

Inscripció: i contacte: 
Departament de Medi Ambient
96 553 71 27
medi_ambient@alcoi.org
Inscripció a partir de setembre, de 9 
a 14 h

1.10. VISITA AL PROJECTE CANYET
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Adreçat a:
Alumnes d’Infantil  (1a part) i primer i segon 
cicle de Primària. 

Objectius: 
 Conèixer la importància del consum de pro-

ductes agrícoles i ramaders de proximitat 
en els mercats locals, sobretot pel que fa a 
la reducció de residus i l’estalvi energètic.

 Afavorir l’alimentació saludable de produc-
tes de temporada que se’n deriva d’aquest 
consum responsable.

 Explicar els beneficis ambientals que apor-
ta el consum de productes procedents de 
l’agricultura ecològica enfront de l’agricul-
tura convencional química de síntesi. 

Descripció:
Primera part - Taller en centre escolar:
Taller previ a la visita dels horts a l’aula del 
centre escolar (1 hora i mitja, adaptable per 
a grups d’infantil) amb la finalitat de treballar 
amb els escolars uns coneixements previs que 
milloraran la seua capacitat d’observació i co-
neixement durant la visita als horts.

Segona part – Visita guiada als horts de la Mas-
carella de Ferran (c/ Barranc del Cint, 12):
S’estableixen dos horaris: a les 9.30 h i a les 11 
h, amb una duració màxima d’una hora i mitja 
(sense comptar-hi el desplaçament). 
També hi ha la possibilitat de realitzar la vi-
sita a la vesprada, en horari a determinar pel 
centre escolar. Cada horari només admetrà un 
màxim de 25 alumnes.

Capacitat:
Una activitat per classe
Visita:  Cada horari només admetrà un màxim 
de 25 alumnes.

ELS HORTS SOCIALS MUNICIPALS ECOLÒGICS

Lloc:
Taller: Centre escolar
Visita:  Horts socials de la Mascarella 
de Ferran (C/ Barranc del Cint, 12).

Data: 
Taller: de dimarts a divendres: març 
i abril.
Visita: de dilluns a divendres:  març i 
abril.

Horari:
Duració 1a part: 1 hora i mitja (durada 
adaptable per a grups d’infantil)
Duració 2a part: 1 hora i mitja

Observacions:
Totes les activitats de la campanya 
escolar d’educació ambiental del De-
partament de Medi Ambient s’oferei-
xen de forma gratuïta als centres es-
colars d’Alcoi i tenen places limitades 
i subjectes a l'ordre d'inscripció.

La majoria de les activitats poden ser 
adaptades a altres nivells educatius, 
encara que no estiguen inicialment 
adreçades a aquests nivells.

Inscripció: i contacte:
Departament de Medi Ambient
96 553 71 27
medi_ambient@alcoi.org
Inscripció a partir de setembre, de 9 
a 14 h

1.11. ELS HORTS SOCIALS MUNICIPALS ECOLÒGICS
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Adreçat a:
Alumnes de Primària, ESO, Batxiller i Cicles 
Formatius

Objectius: 
 Conéixer els distints usos tradicionals de les 

plantes a més de l'ús alimentari.
 Conéixer els distints processos de tenyi-

ment de teles amb elements naturals, prin-
cipalment plantes.

 Aprendre a valorar els mètodes tradicionals 
de tenyiment amb plantes que es continu-
en usant en l'actualitat en diferents llocs del 
món.

 Realització de manualitat de tenyiment de 
teles amb elements vegetals.

Descripció:
Explicació sobre els usos tradicionals de les 
plantes i realització d’una manualitat de tenyi-
ment de teles amb elements vegetals.

Capacitat:
Una activitat per classe

Lloc:
Centre escolar

Data: 
De dilluns a divendres, els mesos d’octubre i 
novembre i des de març fins a juny.

Horari:
Duració: 1 hora i mitja

TALLER D'USOS TRADICIONALS DE PLANTES: 
TINTS NATURALS PER A ROBA

Observacions:
Totes les activitats de la campanya es-
colar d’educació ambiental del Depar-
tament de Medi Ambient s’ofereixen 
de forma gratuïta als centres escolars 
d’Alcoi i tenen places limitades i sub-
jectes a l'ordre d'inscripció.

La majoria de les activitats poden ser 
adaptades a altres nivells educatius, 
encara que no estiguen inicialment 
adreçades a aquests nivells.

Inscripció: i contacte: 
Departament de Medi Ambient
96 553 71 27
medi_ambient@alcoi.org
Inscripció a partir de setembre, de 9 a 
14 h

1.12. TALLER D'USOS TRADICIONALS DE PLANTES: TINTS NATURALS PER A ROBA
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Adreçat a:
Alumnes d’Infantil, Primària i ESO

Objectius: 
 Conèixer els diversos tipus d’animals verte-

brats que habiten a la nostra ciutat, princi-
palment les espècies de pardals, i el paper 
ecològic d'aquests animals.

 Aprendre a respectar i tenir cura la fauna 
urbana.

 Aprendre a construir un menjador ecològic 
per als pardals.

Descripció:
Explicació sobre  els diversos tipus d’animals 
vertebrats que habiten a la nostra ciutat. Rea-
lització d’una manualitat ecològica relaciona-
da amb la fauna urbana.

Capacitat:
Una activitat per classe

Lloc:
Centre escolar

Data: 
De dilluns a divendres, des de març fins a juny.

Horari:
Duració: 1 hora i mitja (durada adaptable per a 
grups d’infantil)

TALLER DE FAUNA URBANA

Observacions:
Totes les activitats de la campanya es-
colar d’educació ambiental del Depar-
tament de Medi Ambient s’ofereixen 
de forma gratuïta als centres escolars 
d’Alcoi i tenen places limitades i sub-
jectes a l'ordre d'inscripció.

La majoria de les activitats poden ser 
adaptades a altres nivells educatius, 
encara que no estiguen inicialment 
adreçades a aquests nivells.

Inscripció: i contacte: 
Departament de Medi Ambient
96 553 71 27
medi_ambient@alcoi.org
Inscripció a partir de setembre, 9 a 14 h

1.13. TALLER DE FAUNA URBANA
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Adreçat a:
Alumnes de Primària, ESO, Batxiller i Cicles 
Formatius.

Objectius: 
 Conèixer les espècies més característiques 

de les comunitats vegetals i animals dels 
nostres ecosistemes. 

 Descobrir el paper de la biodiversitat i, en 
concret, de les espècies vegetals en l’equi-
libri natural dels ecosistemes.

Descripció:
Realització de repoblacions escolars amb ex-
plicació de la correcta forma de plantar i la im-
portància de la reforestació i recuperació dels 
espais naturals.

Capacitat:
Màxim de 2 classes a la vegada

Lloc:
Localització variable i a acordar amb el centre 
escolar:
Opció principal: La ribera del riu Polop, des 
d'abans de la Font del Quinzet fins al Racó de 
Sant Bonaventura – Els Canalons.
Alternativa: Preventori.

Data: 
De dilluns a divendres: novembre i desembre

REPOBLACIONS ESCOLARS

Horari:
Tot el matí

Observacions:
Totes les activitats de la campanya es-
colar d’educació ambiental del depar-
tament de Medi Ambient s’ofereixen 
de forma gratuïta als centres escolars 
d’Alcoi i tenen places limitades i sub-
jectes a l'ordre d'inscripció.

La majoria de les activitats poden ser 
adaptades a altres nivells educatius, 
encara que no estiguen inicialment 
adreçades a aquests nivells.

Inscripció: i contacte: 
Departament de Medi Ambient
96 553 71 27
medi_ambient@alcoi.org
Inscripció a partir de setembre, de 9 
a 14 h

1.14. REPOBLACIONS ESCOLARS
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Adreçat a:
Alumnes de Primària, ESO, Batxiller i Cicles 
Formatius

Objectius: 
 Conéixer la problemàtica ambiental associ-

ada a tirar al vàter les tovalloletes humides.
 Aprendre, mitjançant la realització d'un ex-

periment, sobre la importància de gestionar 
els residus de forma adequada.

 Fomentar el desenvolupament del criteri 
basat en el sentit comú respecte de la ges-
tió de residus.

Descripció:
Explicació dels problemes que ocasiona la 
mala gestió dels residus de la llar, i destacar el 
problema de les tovalloletes humides i el WC. 
Realització d'un experiment i una activitat so-
bre el tema.

Capacitat:
Una activitat per classe

Lloc:
Centre escolar

Data: 
De dilluns a divendres.

Horari:
Duració: 1 hora i mitja

TALLER DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS: TOVALLOLETES HUMIDES I WC
EL MONSTRE DE LES TOVALLOLETES  

Observacions:
Totes les activitats de la campanya es-
colar d’educació ambiental del Depar-
tament de Medi Ambient s’ofereixen 
de forma gratuïta als centres escolars 
d’Alcoi i tenen places limitades i sub-
jectes a l'ordre d'inscripció.

La majoria de les activitats poden ser 
adaptades a altres nivells educatius, 
encara que no estiguen inicialment 
adreçades a aquests nivells.

Inscripció: i contacte: 
Departament de Medi Ambient
96 553 71 27
medi_ambient@alcoi.org
Inscripció a partir de setembre, de 9 a 
14 h

1.15. TALLER DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS: TOVALLOLETES HUMIDES I WC. EL MONSTRE DE LES TOVALLOLETES  
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2. EDUCACIÓ
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Adreçat a:
Primària i Secundària 

Objectius: 
 Fomentar la cultura de pau
 Conéixer persones rellevants a favor de la 

lluita per la pau
 Reflexionar i debatre sobre temes de pau i 

solidaritat

Descripció:
L’alumnat del cicle formatiu de TASOC del CIP 
FP Batoi col·laborarà en la preparació d’acti-
vitats a la Glorieta per a Primària. Per a les ac-
tivitats de Secundària s'elaborarà un dossier 
amb material divers.

Núm. escolars:
Tot l’alumnat dels centres educatius d’Alcoi

Lloc de l'activitat:
Centres educatius, Glorieta i Sala de Plens de 
l’Ajuntament d’Alcoi

Data de l'activitat:
30 de gener

Inscripció:
A través del correu electrònic: educació@al-
coi.org

Contacte:
Departament d’Educació

CELEBRACIÓ 30 DE GENER: DENIP (DIA ESCOLAR DE LA NO-VIOLÈNCIA I LA 
PAU) D’ACORD AMB LA PROPOSTA DE LA XARXA PEA-UNESCO.

2.1. 30 DE GENER: DENIP (DIA ESCOLAR DE LA NO-VIOLÈNCIA I LA PAU)
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Adreçat a:
Alumnat d’Infantil 5 anys, 1r Primària, famílies 
i docents

Objectius: 
 Fomentar l’alimentació saludable en l’en-

torn escolar.
 Promoure un estil de vida saludable al si de 

la comunitat educativa.
 Facilitar recursos i informació sobre alimen-

tació saludable a l’alumnat, a les seues fa-
mílies i docents.

 Contribuir a la prevenció del sobrepés i 
l’obesitat infantil.

Descripció:
El projecte Esmorzar Saludable consta de: 
Tallers per a alumnes (amb diverses activitats, 
jocs i un conte exclusiu del projecte. Aquest 
curs, com a novetat, s’ofereix la possibilitat de 
realitzar aquests tallers també via digital. 

Webinar per a docents sobre com fomentar 
l’alimentació saludable des de l'escola. 

Webinar per a les famílies, on s'ofereix infor-
mació bàsica sobre alimentació saludable en 
edat escolar, com iniciar petits canvis que mi-
lloren l’alimentació de tota la família.

Capacitat:
25 alumnes per taller (amb un mínim de dos 
monitors/res).

Lloc:
Els tallers per als alumnes es realitzen a les 
aules de cada centre escolar. Les activitats per 
a docents i famílies es realitzen on-line.

ESMORZAR SALUDABLE

Dates i horaris:
Per determinar

Horari:
Els tallers es realitzen de 9 h a 12h.

Observacions:
Tots els tallers han esat dissenyats i 
preparats d'acord amb els objectius 
curriculars dels nivells educatius per 
als quals estan adreçats. Tots els re-
cursos i el material didàctic han estat 
especialment dissenyats i són exclu-
sius del projecte Esmorzar Saludable. 

Inscripció:
A/e: educació@alcoi.org

Contacte:
Departament d’Educació

2.2. ESMORZAR SALUDABLE



61

Adreçat a:
Alumnat d’Infantil, Primària, Secundària, Batxi-
llerat i cicles formatius

Objectius: 
 Promoure i incentivar l’afició al teatre i fo-

mentar el desenvolupament artístic i creatiu 
de l’alumnat.

Descripció:
Al llarg d’una setmana es representen les obres 
de teatre que es presenten a la Mostra. De matí 
per al públic escolar i a la vesprada per a les 
famílies i el públic en general.

La Mostra finalitza amb la representació d’una 
obra de teatre a càrrec d’una companyia pro-
fessional.

Núm. escolars:
Variable

Lloc de l'activitat:
Centre Cultural, CADA i Teatre Principal

Data de l'activitat:
Per determinar.

MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR

Observacions:
Assajos previs que caldrà concertar

Inscripció:
A/e: educació@alcoi.org 

Contacte:
Departament d’Educació

2.3. MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR
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Adreçat a:
Educació Infantil Educació Primària, Educació 
Secundària Obligatòria, Batxillerat.

Objectius: 
 Reconéixer l’estil arquitectònic de l’edifici.
 Apropar la història de la casa consistorial.
 Identificar les diferents funcions dels treba-

lladors de l’Ajuntament. 
 Conéixer la història de l’escut i la bandera 

d’Alcoi. 
 Apropar  les obres pictòriques i els diferents 

elements artístics.

Descripció:
En aquesta visita el que es pretén es aproxi-
mar als xiquets i xiquetes a la seua casa con-
sistorial i descobrir els secrets de la història 
de l’escut i de la bandera d’Alcoi. 

També es mostren els diferents espais que té 
l’Ajuntament.

Núm. escolars:
Per determinar

Lloc de l'activitat:
Ajuntament d´Alcoi.

Data de l'activitat:
Durant tot el curs, segons la demanda

Observacions
Aquestes activitats estaran adaptades al nivell 
educatiu de cada grup. 

Inscripció:
A/e: educació@alcoi.org.

Contacte:
Departament d’Educació

VISITA A L’AJUNTAMENT D’ALCOI

2.4. VISITA A L’AJUNTAMENT D’ALCOI
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Adreçat a:
Educació Primària (cal concretar el curs)

Objectius: 
 Donar a conéixer la tradició cultural valenci-

ana en els seus aspectes musicals i lingüís-
tics.

Descripció:
És un projecte educatiu que va crear la Regi-
doria d'Educació de l'Ajuntament de Castelló 
de la Plana el curs 2017-2018, amb el suport 
del Servei d'Educació Plurilingüe de la Conse-
lleria d'Educació. És un projecte de caràcter 
musical i escènic adreçat als centres educatius 
d’Educació Primària que pretén donar suport 
als Plans de Normalització Lingüística (PNL) 
de cada escola. És, per consegüent, una ini-
ciativa pensada per a potenciar l’ús social del 
valencià com a eina de convivència mitjançant 
un projecte artístic que inclou la interpretació i 
representació d’una cantata, una obra musical 
i escènica creada a propòsit per al projecte 
educatiu. L’escola canta permet, a més, posar 
en contacte l’alumnat i el professorat amb les 
bandes de música, entitats artístiques de gran 
rellevància en la vida cultural dels pobles i ciu-
tats del territori valencià 

Núm. escolars:
Per determinar

Lloc de l'activitat:
Ajuntament d´Alcoi.

L’ESCOLA CANTA

Data de l'activitat:
Per determinar

Horaris:
Els tallers es realitzen de 9 h a 12h. 

Observacions:
Aquestes activitats estaran adaptades 
al nivell educatiu de cada grup.

Inscripció i Contacte:
A/e: educació@alcoi.org
Departament d’Educació

2.5. L’ESCOLA CANTA
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3.
JOVENTUT
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Adreçat a:
Alumnat ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Objectius: 
 Donar difusió dels serveis i activitats que 

s’ofereixen des de la Regidoria de Joventut.
 Informar de les ajudes i altres beneficis per 

a la joventut.
 Conéixer el CIJ «l’Espai Jove»

Descripció:
L’activitat constarà d’unes conferències on els 
professionals de Joventut explicaran a l’alum-
nat els diferents serveis que s’ofereixen tant 
des de l’Espai Jove (el Servei de Transport 
Universitari – STU, Carnet Jove, assessorament 
psicològic, sexual i educatiu, ajudes al lloguer 
jove, beques, aula mentor, etc.) com des del 
Club Jove amb activitats d’oci educatiu.

Capacitat:
La marcada pels centres educatius

Lloc:
Centres Educatius

Data:
Durant tot el curs escolar

Horari:
Qualsevol mati en horari escolar.

Inscripció i contacte:
Departament de Joventut
Tel. 96 553 71 38 
A/e: joventut@alcoi.org

VISITA ALS CENTRES EDUCATIUS

3.1. VISITA ALS CENTRES EDUCATIUS
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Adreçat a:
Orientadors, docents de Secundària / FP i fa-
mílies

Objectius: 
 Reduir la taxa d'abandó educatiu primerenc.
 Ajudar els joves joopers en la construcció 

d'un projecte integral de vida que incloga 
un projecte professional.

 Treballar sobre la seua motivació, reforçar la 
seua autoestima i aprendre habilitats socials 
i de gestió de conflictes.

Descripció:
Jove Oportunitat - JOOP  és un programa dis-
senyat i organitzat per l'Institut Valencià de la 
Joventut (IVAJ) per a motivar i orientar els jo-
ves entre 16 i 21 anys que han abandonat els 
estudis.

El programa JOOP es materialitza en una acció 
el contingut primordial de la qual és l’orienta-
ció personal i professional del jove participant, 
des d'una visió integral de la persona, per a 
permetre-li construir el seu propi projecte de 
vida.
Com a complement a l'orientació, s'introduei-
xen, al final de JOOP, sessions de contingut 
acadèmic (assignatures), que prepararan el 
jove per a superar la prova d'accés lliure a l’FP 
de grau mitjà (quan ho requerisca, per no ha-
ver obtingut el títol d'ESO).

    1. Mòdul de desenvolupament personal
    2. Mòdul de desenvolupament social
    3. Mòdul d'orientació professional (visites a 
empreses col·laboradores JOOP)
    4. Mòdul acadèmic
    5. Mòdul de convivència i oci educatiu (es-
tada en alberg juvenil)
    6. Suport a la reentrada acadèmica

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA JOOP – JOVE OPORTUNITAT

3.2. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA JOOP – JOVE OPORTUNITAT

Capacitat:
-

Lloc:
A concretar

Data: 
Gener 2023

Horari: 
A concretar

Inscripció i contacte:
Departament de Joventut
Tel. 96 553 71 38 
A/e: joventut@alcoi.org
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POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA

4.
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Adreçat a:
Alumnes d’Educació Secundària Obligatòria, 
Batxillerat, Universitat i públic adult en general.

Objectius: 
 Accedir a la projecció de pel·lícules en va-

lencià que difícilment es poden veure als 
cinemes comercials.

Descripció:
Aquesta campanya de cinema en valencià està 
coorganitzada amb la Universitat Politècnica 
de València.

Capacitat:
190 persones per cada projecció

Lloc:
Centre Cultural

Data:
Novembre i desembre

Observacions:
-

Inscripció i contacte:
Durant el mes d’octubre de 2023
Tel. 96 553 71 21 
A/e: gabinet-valencia@alcoi.org

CICLE DE CINEMA EN VALENCIÀ (TARDOR DE 2023)

4.1. CICLE DE CINEMA EN VALENCIÀ (TARDOR DE 2023)
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Adreçat a:
Alumnes d'Educació Infantil (0-6 anys) i d'Edu-
cació Primària.

Objectius: 
 Transmetre els valors propis d’aquesta festa 

tan nostra i particular en aquest municipi. 
Aprofita com a activitat de lectura i escrip-
tura en valencià a les escoles. 

Descripció:
Aquesta activitat continua realitzant-se des-
prés de tants anys perquè agrada molt els xi-
quets de tots els centres educatius de la ciu-
tat (es fa arribar un exemplar d’aquesta carta 
a cada xiquet de qualsevol centre educatiu. 
També se’n distribueixen a l’Oficina de Turis-
me).

Data:
Durant les festes de Nadal

Observacions:
La tramesa als centres educatius es fa l’última 
setmana de novembre.

Inscripció i contacte:
Tel. 96 553 71 21
A/e: gabinet-valencia@alcoi.org

CAMPANYA DE NADAL: «CARTA ALS REIS MAGS»

4.2. CAMPANYA DE NADAL: «CARTA ALS REIS MAGS»
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Adreçat a:
Alumnes d’Educació Infantil (0-6 anys) i d’Edu-
cació Primària.

Objectius: 
 Transmetre els valors propis d’aquesta fes-

ta tan nostra i particular en aquest municipi. 
Aprofita com a activitat de lectura i escrip-
tura en valencià a les escoles. Proporcionar 
un petit vocabulari dels personatges i el text 
d’aquest teatre de titells tan nostre.  

Descripció:
Aquesta activitat consistirà en l’edició i distri-
bució d’una publicació, , en què es descriu una 
de les activitats més volgudes pels xiquets i xi-
quetes durant les Festes de Nadal alcoianes. Es 
fa arribar un exemplar d’aquesta publicació a 
cada xiquet de tots els centres educatius d’Al-
coi d’Infantil i Primària. També se’n distribuei-
xen a l’Oficina de Turisme.

Data:
Durant les festes de Nadal

Observacions:
La tramesa als centres educatius es fa l’última 
setmana de novembre.

Inscripció i contacte:
Tel. 96 553 71 21
A/e: gabinet-valencia@alcoi.org

CAMPANYA DE NADAL: CONTE «EL BETLEM DE TIRISITI»

4.3. CAMPANYA DE NADAL: CONTE «EL BETLEM DE TIRISITI»
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Adreçat a:
Alumnes d’Educació Infantil i d’Educació Pri-
mària.

Objectius: 
 Accedir a la projecció de pel·lícules en va-

lencià que difícilment es poden veure als 
cinemes comercials.

Descripció:
Les projeccions es realitzaran en diversos ma-
tins al Centre Cultural, que és quan grups es-
colars s’hi poden desplaçar. En tenir tancada 
la programació d’aquest Cicle es farà arribar la 
informació a tots els centres educatius perquè 
facen les reserves de grups corresponents.

Capacitat:
190 persones per cada projecció

Lloc:
Centre Cultural

Data:
Aquesta activitat es realitzarà en diverses da-
tes dels mesos de febrer i març de 2023, que 
seran comunicades prèviament.

Inscripció i contacte:
Durant el mes de gener i principi de febrer de 
2023. S’ha de telefonar al 96 553 71 21.
A/e: gabinet-valencia@alcoi.org

CAMPANYA DE CINEMA EN VALENCIÀ A L’ESCOLA (PRIMAVERA 2023)

4.4. CAMPANYA DE CINEMA EN VALENCIÀ A L’ESCOLA (PRIMAVERA 2023
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Adreçat a:
Professorat, públic adult en general i professi-
onals del Periodisme, la Sociologia, la Filologia, 
les Ciències Polítiques i Socials, etc. d’Alcoi, de 
la comarca, de tota la Comunitat Valenciana i 
d’altres territoris de l’estat amb qui compartim 
llengua i cultura, interessats en les conferènci-
es i debats que s’hi han programat. 

Objectius: 
 Reunir diversos sectors implicats en l’anàlisi 

de l’ús social del valencià.

 Reflexionar sobre el futur de la nostra llen-
gua.

 Analitzar els contextos lingüístics, les inter-
ferències, la presència del valencià en els 
mitjans audiovisuals, socials, educatius, eco-
nòmics i oficials més importants.

Descripció:
Com en aquests darrers anys, es realitzen a la 
Universitat Politècnica de València. Campus 
d'Alcoi. Sala de graus Roberto García Payá. 
Edifici de Carbonell, plaça de Ferrándiz i Car-
bonell, i està organitzada per la Universitat Po-
litècnica de València, l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, l’Ajuntament d’Alcoi, l’IEC – Dele-
gació d’Alacant, el Centre Ovidi Montllor i la 
Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valen-
cià. En aquesta jornada també col·laboren la 
Universitat d’Alacant, la Universitat de València, 
la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat 
Miguel Hernández i el CEFIRE d’Alacant.

Data:
24 i 25 de març de 2023

Observacions:
La tramesa als centres educatius es fa l’última 
setmana de novembre.

XXVI JORNADA DE SOCIOLINGÜÍSTICA D’ALCOI

4.5. XXVI JORNADA DE SOCIOLINGÜÍSTICA D’ALCOI

Contacte:
www.upv.es/josociol
www.facebook.com/josociol
Preus (inclou: matrícula, documenta-
ció, sopar, espectacle, dinar, visita cul-
tural i certificat d’assistència):

Estudiants que vulguen allotjar-se al 
Col·legi Major Ovidi Montllor: 10 euros 
(amb la presentació del justificant de 
la reserva)
Estudiants en general: 20 euros.

Públic en general: 25 euros.
Termini: fins al 17 de març de 2023
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Adreçat a:
Alumnes d’Educació Infantil, Educació Primà-
ria, Educació Secundària, Batxillerat, Cicles 
Formatius, famílies i públic en general. 

Objectius: 
 Transmetre la importància de matricular-se i 

realitzar els estudis primaris i secundaris en 
la nostra llengua.

 Explicar els diversos camins d’integració del 
valencià en les diferents modalitats d’ense-
nyament. 

Descripció:
L’Ajuntament d’Alcoi sempre ha volgut parti-
cipar i col·laborar en l’organització d’aquesta 
activitat de promoció del valencià a les esco-
les, que aplega a tants milers de persones i 
té una transcendència tan gran en el futur de 
l’ensenyament del valencià en el sistema edu-
catiu valencià. Cada any la Trobada és organit-
zada en un municipi de les nostres comarques 
de l’Alcoià i del Comtat.

Data:
Maig-juny de 2023. 

Observacions:
Data i lloc encara per determinar.

Informació:
Tots els centres educatius de l’Alcoià i del 
Comtat.

TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT

4.6.TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT
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CULTURA5.
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Adreçat a:
Tots els escolars.

Objectius: 
 Conéixer les tradicions de la nostra ciutat a 

través del Tirisiti. 
 Gaudir amb la representació de titelles.

Descripció:
La representació del Tirisiti té una llarga tradi-
ció amb un format menut i una temàtica d’ele-
ments populars i religiosos. 

Es tracta d’una obra de titelles de peu i va-
reta, és a dir, muntades sobre vares verticals 
que corren per l’escenari a través d’unes guies 
manipulades pels artistes que estan sota l’es-
cenari sense ser vistos pel públic. 

Capacitat:
170 butaques

Lloc: 
Teatre Principal

Data:
Des del 25 de novembre fins al 22 de desem-
bre

Horari:
Les sessions són les següents:
9.30 h / 10.30 h / 11.15 h / 12.00 h / 12.45 
h  - 16.00 h / 16.45 h

BETLEM DE TIRISITI

Observacions:
El preu de l’entrada és de 3 € per 
alumne

Si voleu estar més informats de to-
tes les activitats relacionades amb el 
Betlem de Tirisiti, podeu seguir-lo a la 
seua pàgina de Facebook

Inscripció i contacte:
La Dependent
Tel. 96 554 08 20
A/e: tirisiti@teatre-principal.com

5.1. BETLEM DE TIRISITI
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Adreçat a:
Grups educatius de nivells diversos (el contin-
gut de la visita, així com els materials i la me-
todologia de treball s’adaptaran als diferents 
nivells educatius).

Objectius: 
 Donar a conèixer els llenguatges de les 

pràctiques artístiques contemporànies a 
través de la participació activa dels públics 
assistents.

 Oferir una eina educativa d'utilitat, a partir 
de l'art contemporani, per a docents i alum-
nat dels centres educatius de l'entorn pro-
per al museu.

 Apropar els continguts de les exposicions, 
tot adaptant els formats i les metodologies 
discursives als grups educatius diversos.

 Consolidar i difondre el treball de l'IVAM Al-
coi en el territori d'Alcoi ciutat, com també 
a la seua comarca.

 Visibilitzar i problematitzar temes relacio-
nats amb la contemporaneïtat a partir de 
l'experiència estètica de l'exposició i dels 
seus continguts.

Descripció:
La mediació educativa a les exposicions de 
l’IVAM Alcoi consisteixen en visites dinamit-
zades adaptades metodològicament a les pe-
culiaritats de cada grup participant. Tenen el 
format de visita participativa dins de l'espai 
mateix de les sales d'exposició o de l'edifici 
de l’IVAM Alcoi.

Les sessions tenen una durada de 45 minuts 
aproximadament.

L’activitat s’adapta, també, metodològicament 
i pedagògicament a les necessitats educatives 
especials dels grups amb diversitat funcional 
i també a col·lectius en risc d'exclusió social.
En qualsevol cas respecten els principis 
d'igualtat, inclusió i diversitat.

Capacitat:
Grup classe (segons ràtio de cada nivell edu-
catiu). La cabuda, en tot cas, s’ajustarà a la 

VISITES DINAMITZADES PER A CENTRES EDUCATIUS A LES EXPOSICIONS 
D’ART CONTEMPORANI QUE ES DESENVOLUPARAN A L’IVAM ALCOI DURANT 

EL CURS 2022-23.

normativa aplicable amb referència a la 
pandèmia COVID19 i/o altres circums-
tàncies excepcionals.

Lloc:
IVAM Alcoi (Carrer Rigobert Albors, 8, 
03801 Alcoi).

Data:
Octubre 2022 a juny 2023.

Horari:
Divendres: 11.15 h, 12.30 h. i 17.30 h.

Observacions:
Gratuït.
Reserva prèvia indispensable.
Exposició mitjançada durant el primer 
trimestre del curs 2022-23: “Un contí-
nuum comú indefinidament llis. Projec-
cions sobre la contemporaneïtat en la 
col·lecció de l’IVAM” (10 juny 2022 - 12 
febrer 2023). Més informació: https://
www.ivam.es/exposiciones/un-conti-
nuum-comu-indefinidament-llis-pro-
jeccions-sobre-allo-contempora-
ni-en-la-col%c2%b7leccio-de-livam/

Per al segon i tercer trimestre del curs, 
consulteu el calendari d’exposicions 
disponibles per a les visites en https://
www.ivam.es/educacion/visites-dina-
mitzades-grups-ivam-alcoi/ 

Inscripció i contacte: 
Serà imprescindible reserva prèvia 
al web de l’IVAM, amb la confirmació 
corresponent. 
+34 96 317 66 65
educacio@ivam.es
A partir de setembre de 2022.

5.2. ART CONTEMPORANI: VISITES DINAMITZADES A LES EXPOSICIONS DE L’IVAM ALCOI
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SANITAT6.
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Adreçat a:
Totes les etapes educatives; Educació Infantil, 
Educació Primària, Educació Secundària, Bat-
xillerat i Cicles Formatius.

Objectius: 
 Conscienciar la població sobre l’abandona-

ment i maltractament animal.
 Informar sobre les necessitats dels gossos i 

gats, així com reconèixer el seu llenguatge 
corporal i aprendre a adoptar l’actitud con-
venient.

 Fomentar l’adopció enfront de la compra de 
gossos i gats

 Donar a conèixer la tasca del voluntariat, així 
com la feina que es desenvolupa a l’alberg 
caní municipal.

 Aprendre a conservar, preservar i respectar 
el medi ambient.

Descripció:
Activitats que s’ofereixen:
Contacontes (escoletes infantils; etapa 3-6; 1r 
cicle de Primària): 30/45 minuts
Xerrades adequades a diferents edats sobre la 
cura i el respecte cap als éssers vius: 50/55 
minuts
Visites a l’alberg caní municipal, acompanya-
des de jocs (depenent del nivell al qual van 
dirigides): Mínim 1h / màx. 2 h.  
 

Capacitat:
Als centres educatius: 
En Infantil entre 20/25 alumnes.
En Primària, ESO i Batxillerat ens adaptem.

A l’alberg caní municipal: 
Un màxim de 50 alumnes per visita.

6.1. SOCIETAT PROTECTORA D’ANIMALS I PLANTES D’ALCOI

Lloc:
Centre educatiu o alberg caní munici-
pal (Ctra. Alcoi - Banyeres, s/n. Antic 
Molí Paià).

Data: 
Durant tot el curs escolar, encara que 
no es recomana la visita a les instal·la-
cions de la Protectora durant els me-
sos de més fred.

Horari:
Indiferent, però s’ha de tenir en comp-
te que a l’hivern de vesprada és invia-
ble fer cap activitat a l’alberg pel fred. 

Observacions:
Material educatiu propi i personal vo-
luntari qualificat per a impartir les xer-
rades que ajuden als centres educatius 
a contribuir a la formació de generaci-
ons respectuoses i responsables, que 
reconeguen els animals com a cohabi-
tants del planeta. 

Inscripció i contacte:
Per a sol·licitar informació o concertar 
qualsevol activitat, us heu de dirigir a: 
educacion@protectoradealcoy.com
Cal reservar l’activitat amb un mínim 
de dues setmanes d’antelació.

SOCIETAT PROTECTORA D’ANIMALS I PLANTES D’ALCOI
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SEGURETAT7.
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EDUCACIÓ VIÀRIA 

Adreçat a:
Infantil (5 anys); 2n, 4t, 6é de Primària; 3r 
d'ESO

Objectius: 
 Proporcionar a l'alumnat eines, adaptades 

a la seua edat, per a evitar un accident de 
trànsit i salvar vides 

Descripció:
L'activitat consisteix en una xarrada, adaptada 
a l'edat i acompanyada d'audiovisuals i materi-
al gràfic divers. A continuació, es fa una pràc-
tica amb bicicleta dins d'un parc de vehicles 
(aproximadament 3 h) 
En ESO es completa amb una pràctica amb 
realitat virtual 

En ESO es completa amb una pràctica amb 
realitat virtual.

Capacitat:
Fins a 25 alumnes. Una classe cada volta.

Lloc:
Aules Verdes (Parc d'Educació Viària o bé es 
desplacen als centres educatius).

Data:
Durant tot el curs escolar 

Horari:
De 9 h a 12 h o s'adapten a les necessitats del 
centre.

Observacions:
Cita acordada prèviament.

Inscripció i contacte:
Departament d'Educació Viària (Policia Local) 
Lucía Caballero: 618 68 32 52 
Termini d'inscripció: preferentment a l'inici del 
curs per a organitzar l'agenda. 

7.1. EDUCACIÓ VIÀRIA
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Adreçat a:
Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP

Objectius: 
 Col·laborar amb els diferents departaments 

i professionals dels centres educatius.
 Informar de les diferents activitats i progra-

mes preventius existents.
 Mantenir una comunicació constant.

Descripció:
Al llarg del primer trimestre del curs portarem 
a cap reunions individualitzades amb cada un 
dels dèsset centres escolars que imparteixen 
educació Primària, Secundària, Batxillerat i Ci-
cles Formatius a Alcoi. 

En les reunions se’ls presenta la proposta que 
la UPCCA ha programat dels diferents progra-
mes, tallers i activitats que es desenvoluparan 
al llarg del curs. Es mantenen reunions per-
sonalitzades amb els coordinadors i orienta-
dors de cada centre. És la manera de conéixer 
la demanda de cada un i de recollir les seues 
necessitats, que solen ser distintes segons el 
centre, cursos i l’alumnat.

Açò és una primera reunió de presa de con-
tacte, que se suma a la coordinació contínua 
amb un dels centres.

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Curs 2022-2023

Horari:
Hora lectiva (55’)

Observacions: 
-

Inscripció i Contacte: 
UPCCA - Unitat de Prevenció Comunitària de 
Conductes Addictives A/e: upc@alcoi.org

COORDINACIÓ 17 CENTRES ESCOLARS

8.1. COORDINACIÓ 17 CENTRES ESCOLARS
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Adreçat a:
Infantil, Primària i Secundària

Objectius: 
Objectiu general:
 Retardar l’edat d’inici del consum de ta-

bac, alcohol i drogues il·legals, així com re-
duir-ne el consum.

Objectius específics:
 Augmentar l’habilitat per a actuar, iniciar i 

portar a cap canvis positius.
 Millorar les habilitats per a la interacció so-

cial, assertivitat i  autoafirmació.

Descripció:
Programa de Prevenció Universal. Utilitza una 
metodologia innovadora denominada IVAC 
(Investigació, Visió, Acció i Canvi), que trenca 
amb els esquemes tradicionals de transmis-
sió de coneixement en basar-se en un procés 
d’aprenentatge actiu.
      
Consta de 4 fases amb les quals es pretén que 
l’alumnat participe activament en temes de 
salut i prevenció de conductes de risc.
      
Programa audiovisual estructurat que permet 
abordar a l’aula de manera sistemàtica aque-
lles variables que puguen actuar com a factors 
de protecció davant la consolidació de l’abús 
de drogues.
          
El seu contingut s’adreça fonamentalment a 
contribuir al desenvolupament afectiu, intel-
lectual, social i la competència d’actuació dels 
escolars, tot permetent adequar les activitats 
proposades a les característiques de l’alumnat

Treballarem les variables següents 
En Primària:
    • Autoestima
    • Actituds cap a la salut
    • Empatia
    • Autocontrol.
    • Habilitats d’autoafirmació
    • Valors universals
    • Presa de decisions
    • Habilitats d’interacció
    • Actituds cap a les drogues (tabac)

PROGRAMA CONSTRUINT EL TEU MÓN

8.2.PROGRAMA CONSTRUINT EL TEU MÓN

En Secundària:
    • Autoestima
    • Actituds cap a les drogues.
    • Presa de decisions
    • Participació social
    • Valors universals
    • Habilitats d’oposició
    • Empatia
    • Habilitats d’autoafirmació

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Curs 2022-2023

Horari:
Hora lectiva (55’)

Observacions: 
Tot el material té disponibilitat de des-
càrrega a través de la pàgina web, tant 
les activitats de l’aula proposades per 
a cada nivell educatiu, com els recur-
sos audiovisuals necessaris per a de-
senvolupar les activitats del programa.

Inscripció i Contacte:
UPCCA - Unitat de Prevenció Comu-
nitària de Conductes Addictives A/e: 
upc@alcoi.org
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Adreçat a:
Secundària, Batxillerat, FP Bàsica i Cicles For-
matius

Objectius: 
 Fomentar la reflexió en els joves a partir 

d’uns dossiers que contenen diferents te-
mes d’actualitat, entre els quals cal desta-
car:

Consum de drogues
Oci i temps lliure
El grup d’iguals
Les relacions interpersonals
Influència de la publicitat

Descripció:
Programa avalat per la FAD. 

Hi ha set dossiers informatius com a instru-
ment principal, de temes que han estat selec-
cionats atenent tres criteris fonamentals: apa-
rició d’aquests temes en la vida dels joves; la 
importància que tenen les decisions en la for-
ma de vida i la relació directa o indirecta amb 
el consum de drogues.

Finalitza amb un concurs on es reflecteix el 
treball realitzat a través de les representacions 
en un blog (habilitat per a ells en internet o 
la realització d’algun tipus de producció, relat, 
vídeo, etc.).

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Curs 2022-2023

Observacions:
Tot el material es pot descarregar a través del 
web, tant les activitats de l’aula proposades 
per a cada nivell educatiu, com els recursos 
audiovisuals necessaris per a desenvolupar les 
activitats del programa.

Inscripció i Contacte: 
UPCCA - Unitat de Prevenció Comunitària de 
Conductes Addictives A/e: upc@alcoi.org

PROGRAMA I TU QUÈ?

8.3. PROGRAMA I TU QUÈ?
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Adreçat a:
Primària, Secundària, Batxillerat, Formació 
Professional Bàsica i Cicles Formatius.

Objectius: 
 L’objectiu principal que promou el progra-

ma és en pro de la millora dels factors de 
protecció de la drogodependència i reduir 
els factors de risc. Per això, al llarg del pro-
grama s’abordaran àmbits relacionats amb 
la prevenció, que ajuden a crear hàbits d’ac-
tuació saludables.

Descripció:
Un programa d’educació per a la salut i educa-
ció en valors que utilitza com a material peda-
gògic el cinema. A través del visionat de pel-
lícules es realitzarà un previsionat per part del 
tècnic de la UPCCA. Posteriorment, es veurà 
amb el professor/a. Finalment, acompanyats 
del professor realitzaran una sèrie d’activitats 
que figuren en les guies didàctiques. 
Cada pel·lícula consta de la seua guia metodo-
lògica, quadern per a l’alumnat, guia didàctica.

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Curs 2022-2023

Horari:
Hora lectiva (55’)

Observacions: 
Tot el material es pot descarregar a través del 
web, tant les activitats de l’aula proposades 
per a cada nivell educatiu, com els recursos 
audiovisuals necessaris per a desenvolupar les 
activitats del programa.

Inscripció i Contacte:
UPCCA - Unitat de Prevenció Comunitària de 
Conductes Addictives A/e: upc@alcoi.org

PROGRAMA SALUT EN CURS

8.4. PROGRAMA SALUT EN CURS
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Adreçat a:
6é de Primària

Objectius: 
 Permetre als joves que coneguen les opor-

tunitats i les amenaces que tenen aquests 
mitjans per a ells i el seu desenvolupament 
per a fer-ne un ús responsable i adaptat.

 Prevenir possibles problemàtiques que pu-
guen sorgir en les xarxes socials.

 Educar i promoure un ús sa i segur de les 
noves tecnologies. 

Descripció:
Es reflecteixen les oportunitats i amenaces 
(ciberbulling, grooming, sexting, nomofòbia) a 
través d’anàlisis de casos en Internet i partici-
pació de l’alumnat.

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Curs 2022-2023

Horari:
Hora lectiva (55’)

Inscripció i Contacte: 
UPCCA - Unitat de Prevenció Comunitària de 
Conductes Addictives A/e: upc@alcoi.org

TALLER OPORTUNITAS I AMENACES D’INTERNET I XARXES SOCIALS

8.5. TALLER OPORTUNITAS I AMENACES D’INTERNET I XARXES SOCIALS



96

Adreçat a:
3r ESO

Objectius: 
 Conscienciar i sensibilitzar la població so-

bre els problemes relacionats amb el con-
sum d’alcohol i policonsum

Descripció:
Amb la col·laboració del GARA (Grup d’Alco-
hòlics Rehabilitats d’Alcoi). Conferència infor-
mativa sobre l’alcohol realitzada per la psicò-
loga i voluntari/ària del GARA. 

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Curs escolar 2022-2023

Horari:
Hora lectiva (55’)

Inscripció i Contacte:
UPCCA - Unitat de Prevenció Comunitària de 
Conductes Addictives A/e: upc@alcoi.org

TALLER  CONSEQÜÈNCIES DE L’ÚS
ABUSIU DEL CONSUM D’ALCOHOL

8.6. TALLER  CONSEQÜÈNCIES DE L’ÚS ABUSIU DEL CONSUM D’ALCOHOL
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Adreçat a:
4t d’ESO i FP Bàsica

Objectius: 
 Informar dels riscos i factors de prevenció 

dels problemes de l’addicció al joc d’atzar i 
videojocs.

 Fomentar les conductes saludables que 
prevenen l’aparició del problema: què fer?; 
com?; quan?

Descripció:
El programa constarà de tres sessions de 50’:

1a sessió: El joc i l’addicció al joc. Es tracta 
l’addicció al joc com una addicció comporta-
mental i s’expliquen els mecanismes psicolò-
gics implicats en la gènesi de l’addicció. Es 
veuran els diferents tipus de joc i la tipologia 
dels jugadors, així com el trànsit entre el joc 
lúdic i la conducta d’abús o dependència.

2a sessió: El joc i la publicitat. Es treballa sobre 
la publicitat enganyosa i els mecanismes uti-
litzats per a fer més atractiu el joc. Igualment, 
es veuran paral·lelismes entre els factors de 
personalitat que predisposen al joc d’atzar i 
es repassaran les conseqüències a mitjà i llarg 
termini d’una addicció al joc. S’abordarà la fal-
sa sensació de control, la probabilitat i l’atzar. 

3a sessió: El joc, orientacions i tractament. Se 
centraran en les sessions d’avís de la instau-
ració d’una conducta d’abús o dependència al 
joc d’atzar, els caires cognitius més importants 
que mantenen les conductes de joc. Es dona-
ran orientacions per a no desenvolupar-les.

ROGRAMA  DE PREVENCIÓ DEL
JOC PATOLÒGIC APOSTA PER TU

Lloc:
Centre escolar

Data:
Curs 2022-2023

Horari:
Possibilitat de realitzar-lo en dues ses-
sions.

Inscripció i Contacte: 
UPCCA - Unitat de Prevenció Comu-
nitària de Conductes Addictives A/e: 
upc@alcoi.org

8.7. ROGRAMA  DE PREVENCIÓ DEL JOC PATOLÒGIC APOSTA PER TU
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Adreçat a:
2n  d’ESO

Objectius: 
 Informar sobre els riscos i factors associats 

a les addiccions tecnològiques.
 Sensibilitzar sobre el problema i generar 

actituds positives cap a les pautes de con-
ducta apropiades i cap a la reducció de les 
perjudicials.

 Fomentar l’adquisició de conductes saluda-
bles que previnguen l’aparició de proble-
mes: què fer, com i quan.

Descripció:
Programa de prevenció d’addiccions tecnolò-
giques (Internet, videojocs i mòbil).

A més, es realitzarà un qüestionari inicial i final 
per a avaluar el patró d’ús de la tecnologia i 
l’eficàcia del programa.

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Curs 2022-2023

Horari:
Hora lectiva (55’)

Inscripció i Contacte:
UPCCA - Unitat de Prevenció Comunitària de 
Conductes Addictives A/e: upc@alcoi.org

TALLER: MITES I REALITATS 
SOBRE EL CÀNNABIS

8.8. PROGRAMA PREVTEC
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Adreçat a:
Primària

Objectius: 
 Conéixer i treballar les distintes habilitats 

per a la vida, tot basant-se en el model de 
l’OMS:

Autoconeixement
Empatia
Comunicació assertiva
Relacions Interpersonals
Presa de decisions
Maneig de problemes i conflictes
Pensament crític
Pensament creatiu
Maneig d’emocions i sentiments
Maneig de tensions i estrés

Descripció:
La proposta incorpora 10 històries quotidianes 
i pròximes als xiquets i xiquetes, acompanyada 
d’exercicis lúdics i contingut temàtic. 

Lloc:
Centre educatiu 

Data:
Curs 2022-2023

Horari:
Hora lectiva (55’)

PROGRAMA CONTES PER A CONVERSAR

Observacions:
Tot el material té disponibilitat de des-
càrrega a través de la web, tant les ac-
tivitats de l’aula proposades per a cada 
nivell educatiu com els recursos audi-
ovisuals necessaris per a desenvolupar 
les activitats del programa.

A més, hi ha disponibilitat del material 
didàctic imprés.

Inscripció i Contacte: 
UPCCA - Unitat de Prevenció Comu-
nitària de Conductes Addictives A/e: 
upc@alcoi.org

8.9. PROGRAMA CONTES PER A CONVERSAR



100

Adreçat a:
1r  ESO

Objectius: 
 Informar a la població en general dels riscos 

del consum de tabac- cannabis.
 Sensibilitzar a la població sobre el taba-

quisme i les conseqüències del seu consum. 
 Evitar l’inici en el tabaquisme entre la po-

blació més jove i/o retardar l’edat d’inici del 
consum de tabac.

 Reforçar les accions preventives sobre el 
tabaquisme, realitzades prèviament a l’aula.

Descripció:
Un any més celebrarem aquest dia tan destacat 
amb els centre educatius participants d’Alcoi i 
els municipis del Departament de Salut 15.

Per a això, l’equip de treball Viu Sense Tabac, 
format per la UPPCA Alcoi, el Departament de 
Salut 15 d’Alcoi  (Departament de Pneumolo-
gia de l’Hospital Verge dels Lliris de Alcoi i la 
Unitat d’Alcohologia i Tabaquisme i Centre de 
Salut  Pública), elaborarem diferents activitats 
relacionades amb l’àmbit escolar adreçades a 
l’alumnat de 1r d’ESO.

Les activitats d’aquest dia, per una banda, es-
tan adreçades a l’àmbit comunitari; i per al-
tra, a l’àmbit escolar. Ens centrem en l’àmbit 
escolar, com altres anys realitzarem xarrades 
de forma presencial, cartells informatius, info-
grafies, vídeo preventiu, concurs educatiu, etc.

Se treballarà conjuntament amb Salut Pública, 
àrea de prevenció del tabaquisme:
Aula virtual de prevenció del tabaquisme

L’Aula Virtual té un recurs  multicomponent 
constituït per una pàgina web, un documental, 
una guia temàtica i una aplicació mòbil. 

Documental audiovisual «Estás a tiempo»,de 
13’ de duració.
      

DIA MUNDIAL SENSE TABAC ESCOLAR:
ALCOI VIU SENSE TABAC 2023

8.10. DIA MUNDIAL SENSE TABAC ESCOLAR: ALCOI VIU SENSE TABAC 2023

Recursos multimèdia:
Com evitar el tabac (prevenció del ta-
baquisme)
Com abandonar el tabac (cessament 
del tabaquisme)

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Curs 2022-2023

Observacions:
Departament de Pneumologia de 
l’Hospital Verge dels Lliris d’Alcoi Uni-
tat d’Alcohologia i Tabaquisme del 
Centre de Salut Pública.

Inscripció i Contacte:
UPCCA - Unitat de Prevenció Comu-
nitària de Conductes Addictives A/e: 
upc@alcoi.org
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Adreçat a:
2n  ESO

Objectius: 
 Dotar els alumnes d’informació sobre l’al-

cohol, les seues conseqüències i implicaci-
ons físiques, psicològiques i socials.

 Retardar en la mesura de les possibilitats 
l’edat d’inici, en els caos en què no s’haja 
iniciat.

 Prevenir el binge drinking o el consum abu-
siu de cap de setmana.

 Desmuntar falses idees positives associa-
des a l’alcohol.

Descripció:
Proposta de reforç que pretén abordar la pro-
blemàtica del consum d’alcohol en menors. Es 
treballa:
       -  Les falses expectatives.
       -  Mites que hi ha sobre el consum.
      
Utilitzant una metodologia pràctica i vivencial 
que involucre l’alumnat en la dinàmica de l’ac-
tivitat.

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Curs 2022-2023

Horari:
Hora lectiva (55’)

Inscripció i Contacte: 
UPCCA - Unitat de Prevenció Comunitària de 
Conductes Addictives A/e: upc@alcoi.org

TALLER SOMRIURE 0,0

8.11. TALLER SOMRIURE 0,0
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Adreçat a:
4t ESO

Objectius: 
 Oferir-los l’oportunitat de tenir un apropa-

ment preventiu desprejudiciat al món del 
cannabis.

 Propiciar un espai de debat grupal sobre el 
cannabis i conversar obertament sobre tots 
els seus aspectes.

 Facilitar la reflexió personal que ajude a 
cada adolescent a adquirir un posiciona-
ment crític davant el consum de cannabis.

 Fomentar actituds i habilitats psicosocials 
necessàries perquè l’alumnat puga afrontar 
de manera competent l’oferta abundant de 
consum.

Descripció:
Es tracta d’una exposició itinerant de panells 
dissenyada per a estimular les reflexions per-
sonals i debats grupals entre adolescents al 
voltant del consum de cannabis. Els 7 panells 
d’exposició física s’han convertit en 7 blocs 
temàtics, cada un dels quals inclou 4 panells, 
amb la qual cosa l’exposició inclou un total de 
28 panells.

La temàtica dels 7 blocs és:
Bloc 1: Quan el consum habitual es converteix 
en un cercle viciós.
Bloc 2: Risc de dependència psicosocial des-
prés d’un consum habitual.
Bloc 3: Impacte sobre les habilitats cognitives 
que requereix l’estudi.
Bloc 4: Possibilitat de tenir una experiència 
desagradable.
Bloc 5: Efectes sobre les destreses necessàri-
es per a conduir.
Bloc 6: Tractament legal de la venda i del con-
sum públic.
Bloc 7: Control de possibles reaccions negati-
ves a l’abandó del consum.

Lloc:
Centre educatiu

TALLER CANNABIS: EL QUE CAL SABER

8.12. TALLER CANNABIS: EL QUE CAL SABER

Data:
Curs 2022-2023

Horari:
Hora lectiva (55’)

Inscripció i Contacte:
UPCCA - Unitat de Prevenció Comu-
nitària de Conductes Addictives A/e: 
upc@alcoi.org
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Adreçat a:
Grups escolars seleccionats

Objectius: 
 Desmuntar expectatives associades al con-

sum. Què espere aconseguir i que s’acon-
segueix realment quan es consumeix?

 Promoure una actitud crítica davant el con-
sum: invitar a la reflexió sobre la seua visió 
social.

 Incrementar la percepció de risc sobre l’ús 
de les drogues.

 Reflexionar sobre la funcionalitat –per a què 
es consumeix--i fomentar la busca de for-
mes alternatives saludables.

 Desmuntar falses creences associades als 
efectes innocus del cànnabis.

 Fomentar la presa de consciència  sobre el 
control real amb l’ús de les drogues.

Descripció:
S’ofereix informació real i contrastada, amb 
dades empírics validats científicament, per a 
la desconstrucció de mites y falses creences, 
que amb freqüència s’associen al cànnabis, i 
que constitueixen part de l’actitud permissiva 
que la societat té davant d’aquesta substància 
i que en promou l’ús.
      
Se’ls oferiran continguts teòrics mitjançant la  
psicoeducació, a través de les escenes i can-
çons. D’aquesta manera pot abordar-se l’evo-
lució que una persona té des d’un ús experi-
mental fins a desenvolupar un trastorn. 

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Curs 2022-2023

TALLER DE PREVENCIÓ SELECTIVA EN CLAU DE SOL

Horari:
Hora lectiva (55’)

Inscripció i Contacte: 
UPCCA - Unitat de Prevenció Comu-
nitària de Conductes Addictives A/e: 
upc@alcoi.org

8.13. TALLER DE PREVENCIÓ SELECTIVA EN CLAU DE SOL
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Adreçat a:
Grups escolars seleccionats

Objectius: 
Objectiu general
 Treballar la intel·ligència emocional a través 

del model de Mayer i Salovey, amb alum-
nat d’Educació Secundària, per a facilitar la 
comprensió plena de les emocions.

      
Objectius específics
 Percebre i identificar adequadament les 

emocions.
 Prendre consciència que les emocions faci-

liten el pensament.
 Entendre la informació que ens proporcio-

nen les nostres pròpies emocions.
 Desenvolupar destreses de regulació dels 

nostres estats emocionals.

Descripció:
 És un programa on es treballen les emocions 
des de la consciència plena al llarg de diverses 
sessions:

1a sessió: Assertivitat, habilitats socials i au-
toestima.
2a sessió: Midfunless i meditació.
3a sessió: Control d’impulsos.

PROGRAMA EMOTIUS: INTELIGENCIA EMOCIONAL

8.14. PROGRAMA EMOTIUS: INTELIGENCIA EMOCIONAL

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Curs 2022-2023

Horari:
Hora lectiva (55’)

Inscripció i Contacte:
UPCCA - Unitat de Prevenció Comu-
nitària de Conductes Addictives A/e: 
upc@alcoi.org



105

Adreçat a:
Joves amb factors de risc per inici de consum 
de cannabis (15 a 18 anys).

Objectius: 
 Analitzar i mostrar les diferències i les dis-

crepàncies entre les expectatives positives 
que genera el consum de drogues, els “be-
neficis del consum” i el seu real.

Descripció:
Es tracta d’un programa que treballa mitjan-
çant tallers presencials el qüestionament dels 
suposats beneficis del consum de cànnabis.
És un document audiovisual que pretendrà fo-
mentar la reflexió i el debat que els joves tenen 
del consum de drogues en general. Consta de 
dos instruments, el document audiovisual i 
una guia didàctica. Fa especial èmfasi en el 
consum del cànnabis.

Objectiu general:
Desmitificar els beneficis dels consums de 
drogues.

Continguts:
El mite de la diversió a través de les drogues.
El mite de l’evasió dels problemes.
El mite de la creació de grups.

Activitats/capítols:
El que vull fer amb la meua vida.
Un poquet de respecte.
Ho deixe quan vull
Passa la vida.
Passa a l’acció.

PROGRAMA  CAPPYC CANNABIS PREVENTION PROGRAM FOR YOUNG 
CONSUMERS. PASSA LA VIDA, LES DUES CARES DEL CONSUMO

Lloc:
Centre educatius

Data:
Curs 2022-2023

Horari:
Hora lectiva (55’)

Inscripció i Contacte: 
UPCCA - Unitat de Prevenció Comu-
nitària de Conductes Addictives A/e: 
upc@alcoi.org

8.15. PROGRAMA  CAPPYC CANNABIS PREVENTION PROGRAM FOR YOUNG CONSUMERS. PASSA LA VIDA, LES DUES CARES DEL CONSUMO
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Adreçat a:
Població en general amb fills/es en edat es-
colar.
Adreçats a les famílies.
Adreçats a professionals de l’educació. sani-
tat, conductes addictives.
Adreçats als joves.

Objectius: 
 Informar les famílies sobre la prevenció  

precoç del consum de drogues i/o conduc-
tes addictives i els recursos d’actuació.

 Dotar d’eines parentals d’actuació per a 
eines parentals d’actuació per a ajudar a 
comprendre els conflictes familiars i ajudar 
a desenvolupar activitats familiars que afa-
vorisquen l’estabilitat familiar.

 Desactivar les pors i els dubtes de la família 
perquè puguen tenir una visió global de les 
drogodependències. Ajudar-los a mantenir 
una comunicació activa i positiva, a apren-
dre a posar límits, conéixer els riscos, etc.

Descripció:

Es tracta d’una Escola de Famílies que ajude 
a mares i pares a formar-se en la prevenció 
de les conductes addictives des de diferents 
punts de vista. L’escola també ha de propor-
cionar eines i pautes d’actuació amb els seus 
fills i filles. 

Es compon de tres sessions de dues hores de 
durada.

Mòduls:
Gestió de tensions i conflictes:
Cap a una comprensió dels conflictes.
Quan «tope amb un mur»: les resistències.
La comunicació conciliadora:”Missatges des 
del jo».
Ingredients per a una comunicació saludable 
en moments de crisi.
Recomanacions: llibres, articles, audiovisuals.
Tasques per a casa.
      

CURSOS ONLINE FUNDACIÓN FAD JUVENTUD

8.16. PREVENCIÓ FAMILIAR: CURSOS ONLINE FUNDACIÓN FAD JUVENTUD

El consum d’alcohol en els nostres fills 
i filles:
Efectes del consum d’alcohol.
Patrons de consum juvenil d’alcohol.
Factors de protecció davant els pro-
blemes d’alcohol.
Consells per a l’actuació parental.
Recomanacions:llibres, articles, audio-
visuals, etc.
Tasques per a casa.

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Curs 2022-2023

Horari:
3 sessions de dues hores de duració

Inscripció i Contacte:
UPCCA - Unitat de Prevenció Comu-
nitària de Conductes Addictives A/e: 
upc@alcoi.org
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Adreçat a:
Les famílies com a agent preventiu, mares i 
pares amb i interés de conéixer o, si és el cas, 
aprofundir en les possibilitats d’actuació pre-
ventiva en la seua família.

Objectius: 
 Sensibilitzar els pares i mares sobre la im-

portància de la prevenció en l’àmbit familiar 
del bon ús de les tecnologies.

 Afavorir que la família prenga consciència 
que té una àmplia capacitat d’influència so-
bre les filles i fills en matèria d’educació i 
prevenció de conductes de risc.

 Facilitar a la família estratègies i recursos 
que permeten la seua actuació d’una ma-
nera adequada pel que fa a l’educació i la 
prevenció de conductes de risc en filles i 
fills.

Descripció:
Es tractaria d’una acció formativa que contin-
dria 4 mòduls de continguts, amb una freqüèn-
cia setmanal, per tant 4 sessions de 2 hores 
de durada. Cada mòdul està dissenyat per a 
ser utilitzat en una sessió grupal i, a més, dels 
continguts teòrics, consta d’exercicis pràctics 
i referències sobre material complementari.
      
El contingut dels mòduls és:
      
La família davant les TIC.
La regulació parental i TIC (Tecnologies de la 
informació, la comunicació i l’oci).
Comunicació i  pantalles.
La privacitat en les xarxes socials.

EINES PER A CONÉIXER LES NOVES TECNOLOGIES I EL SEU BON ÚS

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Curs 2022-2023

Inscripció i Contacte: 
UPCCA - Unitat de Prevenció Comu-
nitària de Conductes Addictives A/e: 
upc@alcoi.org

8.17. EN FAMÍLIA: EINES PER A CONÉIXER LES NOVES TECNOLOGIES I EL SEU BON ÚS
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Adreçat a:
Pares i mares amb fills i filles en edat escolar, 
amb motivació per a aprofundir en l’educació 
emocional.

Objectius: 
 Formar els pares/mares en habilitats que 

puguen facilitar l’educació i la criança dels 
seus flils/es.

 Aprendre a percebre, assimilar, comprendre 
i regular les emocion pròpies i promoure un 
creixement emocional i intel·lectual. 

 Aprendre a identificar les emocions dels al-
tres i poder desenvolupar empatia i millorar 
la qualitat en les relacions interpersonals en 
qualsevol context.

 Prevenir els efectes perjudicials de les 
emocions que generen incomoditat en un 
mateix i aprendre a gestionar-les de forma 
òptima.

 Desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se i 
entusiasmar-se davant les diferents situaci-
ons o adversitats de la vida.

 Adoptar una actitud positiva i optimista da-
vant la vida per a obtenir una major satis-
facció vital.

 Adquirir noves estratègies d’enfrontament 
actiu pera  a solucionar els seus problemes. 

Descripció:
L’Escola per a Pares i Mares és un programa 
per a adults basat en la intel·ligència emoci-
onal, centrat en les quatre competències bà-
siques en intel·ligència emocional (Mayer & 
Salovey, 1997):
    • La percepció emocional
    • La facilitació o assimilació emocional.
    • La comprensió emocional.
    • La regulació emocional.

Sobre la base d’aquestes competències s’ha 
elaborat el programa en quatre sessions. En 
cada sessió es treballa una competència de 
forma teòrico-pràctica, amb l’ajuda d’una pre-
sentació en power point i material audiovisual.

ESCOLA DE PARES I MARES EMOTIUS
 “TREBALLANT LES EMOCIONS DES DE LA CONSCIÈNCIA PLENA”

8.18. ESCOLA DE PARES I MARES «EMOTIUS»

Al mateix temps que els adults estan 
realitzant aquest programa, els seus 
fills tenen la possibilitat de participar 
en un taller on es treballen les emoci-
ons a través dels jocs, balls, manuali-
tats, etc.

L’objectiu és que els menuts apren-
guen a conéixer i comprendre millor 
el seu món emocional i així poder ca-
nalitzar les seues emocions de forma 
més calmada i tranquil·la.

Lloc:
Centre educatius

Data:
Curs 2022-2023

Inscripció i Contacte:
UPCCA - Unitat de Prevenció Comu-
nitària de Conductes Addictives A/e: 
upc@alcoi.org
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Adreçat a:
Entitats socials, professionals, sanitaris, pro-
fessionals d’educació, famílies i públic en ge-
neral.

Objectius: 
 Donar a conéixer els riscos de la malaltia 

TEAF.
 Informar de les recomanacions durant l’em-

baràs de consum d’alcohol (consum alcohol 
0).

 Conscienciar sobre una prevenció ambien-
tal des de l’assistència sanitària.

Descripció:
Conferència adreçada a tota la població, a 
càrrec del Dr. Juan Antonio Ortega. Unidad de 
Salud Medioambiental de Pediatría del Hospi-
tal de la Arrixaca de Murcia  «Abordatge de la 
salut ambiental i comunitària». 
      
El trastorn de l’espectre alcohòlic fetal és 
causat pel consum d’alcohol durant l’emba-
ràs. Es tracta d’una malaltia 100% evitable. 
Tota la societat hauria d’estar involucrada en 
la seua prevenció. La conscienciació és fona-
mental, no solament en la població en general 
sinó també en població amb una vulnerabilitat 
alta de consum de drogues, i també entre els 
professionals sanitaris que acompanyen tot el 
procés de gestació i lactància
      
La UPCCA, en coordinació amb el GARA, dins 
de les activitats organitzades amb motiu del 
50é aniversari del Grup d’Alcohòlics Rehabili-
tats d’Alcoi.

Lloc:
Sala d’actes de l’Hospital Verge dels Lliris

Data:
8 setembre 2022

Horari:
18 h

DIA MUNDIAL DE LA SÍNDROME ALCOHÒLICA FETAL. CONFERÈNCIA:   
“ABORDATGE DE LA SALUT AMBIENTAL I COMUNITÀRIA”

Observacions:
Serà necessària la confirmació i la ins-
cripció prèvia.

Inscripció i Contacte: 
UPCCA - Unitat de Prevenció Comu-
nitària de Conductes Addictives A/e: 
upc@alcoi.org

8.19. DIA MUNDIAL DE LA SÍNDROME ALCOHÒLICA FETAL. CONFERÈNCIA:   “ABORDATGE DE LA SALUT AMBIENTAL I COMUNITÀRIA”. 
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Adreçat a:
Batxillerat, Cicles Formatius, Universitat

Objectius: 
 Analitzar i mostrar les diferències i les dis-

crepàncies entre les expectatives positives 
que genera el consum de drogues, els “be-
neficis del consum” i el seu resultat real.

Descripció:
Es portarà a cap una activitat de sensibilitza-
ció adreçada als joves, en horari de matí, i a 
tota la població, en horari de vesprada, amb la 
presència d’una persona mediàtica jove, que 
amb la seua actitud honesta davant les dro-
gues i amb un recorregut personal de supera-
ció debatrà sobre les drogues, les seues con-
seqüències i la seua superació personal, que 
puga sensibilitzar i obrir els ulls i l’oïda a mol-
tes persones.
      
Estarà acompanyada d’una psicòloga clínica 
que guie el debat perquè aquest siga enriqui-
dor. Així mateix, tindrem la col·laboració de la 
Universitat Politècnica.

Lloc:
Universitat Politècnica de València, Campus 
d’Alcoi.

Data:
Novembre (dia per concretar).

Horari:
Durant tot el dia. Per a la població escolar, en 
horari de matí (pendent de confirmar).

Observacions: 
Caldrà la confirmació i la inscripció prèvia.

Inscripció Contacte:
UPCCA - Unitat de Prevenció Comunitària de 
Conductes Addictives A/e: upc@alcoi.org

ACTIVITAT COMMEMORATIVA DIA SENSE ALCOHOL
NOVEMBRE 2022

8.20. ACTIVITAT COMMEMORATIVA DIA SENSE ALCOHOL- NOVEMBRE 2022
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Adreçat a:
Alumnat de 5é de Primària, 1r de Secundària, 
tot l’alumnat del CEE Tomàs Llàcer.

Objectius: 
 Donar a conèixer el Consell Local d’Infància 

i Adolescència d’Alcoi i fomentar la partici-
pació en aquest de la infància i adolescèn-
cia.

 Sensibilitzar en el dret de participació.

Descripció:
Activitat lúdica que inclou la projecció d’un ví-
deo i explicació del Consell Local d’Infància i 
Adolescència d’Alcoi, amb la finalitat d’animar 
a la participació en aquest.

També es realitzen dinàmiques participatives 
per a comprendre què es el CliaAlcoi, com 
funciona, a més d’oferir un espai per a expo-
sar propostes.
(El procés d’elecció tindrà lloc en setembre/
octubre de 2023).

En l’activitat participen totes les classes, con-
juntament de 5é de Primària per una part i de 
1r de Primària per una altra.

Lloc:
Al centre educatiu. Al pati o sala d’actes.

Data:
Juny de 2023

Horari:
La duració d’una classe

PRECAMPANYA CLIA ALCOI

Observacions:
Gratuït.
Realitzat per part de l’equip de dina-
mització del CliaAlcoi.

Inscripció i Contacte: 
96 553 71 16 cliaalcoi@gmail.com  
Rosana Gadea / Amelia Carbonero

8.21. PRECAMPANYA CLIA ALCOI
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Adreçat a:
Alumnat d’Educació Infantil, Primària, Secun-
dària, Batxiller i Educació Especial.

Objectius: 
 Conéixer els drets de la infància i adoles-

cència
 Facilitar l'exercici i la reivindicació dels seus 

drets.
 Fomentar la sensibilització dels drets de la 

infància i adolescència.

Descripció:
Realització d'activitats/tallers amb metodolo-
gia participativa i activa, amb component edu-
catiu i amb caràcter lúdic.

S’han elaborat 11 tallers, diferenciats segons 
l'edat de l’alumnat, amb la idea que es realitze 
el que millor s’adapte a les característiques i 
necessitats de la classe.
          
Els drets a tractar seran, segons l’activitat que 
es trie: a la protecció i a una llar, a un medi 
ambient saludable, coneixement dels drets de 
la infància en general, a una alimentació ade-
quada, a la diversitat cultural a la identitat, a la 
discriminació, a un entorn lliure de violència, a 
l’art i a l'expressió i a l’oci.del Grup d’Alcohò-
lics Rehabilitats d’Alcoi.

Lloc:
A l’aula

Data:
Novembre de 2022

Horari:
Els tallers es poden adaptar. L’horari plantejat 
és des d’una hora fins a 120 minuts, segons 
l’activitat.

20 DE NOVEMBRE «MOLT MÉS QUE UN DIA»

Observacions:
Gratuït.
Realitzat per part de l’equip de dina-
mització del CliaAlcoi.

Inscripció i Contacte: 
96 553 71 16
cliaalcoi@gmail.com
Rosana Gadea / Amelia Carbonero.

8.21. 20 DE NOVEMBRE «MOLT MÉS QUE UN DIA»
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IGUALTAT9.
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Adreçat a:
2n Primària

Objectius: 
 Fomentar la igualtat
 Qüestionar els estereotips masculins i fe-

menins.

Descripció:
Lectura o visionat de contes coeducatius mit-
jançant els quals es treballarà l’educació en 
valors i els estereotips de gènere.

Capacitat:
Una classe

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Durant el curs escolar. Consulteu-ne la dispo-
nibilitat amb la Unitat d’Igualtat.

Horari:
Dimarts, dimecres i dijous, de 9 h a 14 h

Observacions:
Programació provisional presencial.

Inscripció i Contacte: 
igualtat@alcoi.org
Tel. 96 553 71 15

CONTES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

9.1. CONTES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
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Adreçat a:
4t Primària

Objectius: 
 Fomentar les relacions igualitàries
 Afavorir l’anàlisi crítica de l’assignació dels 

rols de gènere
 Conscienciar sobre la importància d’elimi-

nar estereotips de gènere

Descripció:
Es realitzaran diferents activitats i dinàmiques 
per conscienciar l’alumnat sobre la importàn-
cia de l’eliminació dels estereotips de gènere i 
del foment de la corresponsabilitat com a vies 
per a aconseguir una societat igualitària. 

Capacitat:
Una classe

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Durant el curs escolar. Consulteu-ne disponi-
bilitat amb la Unitat d’Igualtat.

Horari:
Dimarts, dimecres i dijous, de 9 h a 14 h

Observacions:
Programació provisional presencial.

Inscripció i Contacte: 
igualtat@alcoi.org
Tel. 96 553 71 15

EDUCACIÓ EN IGUALTAT

9.2. EDUCACIÓ EN IGUALTAT
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Adreçat a:
6é Primària

Objectius: 
 Entendre què és el feminisme. 
 Reflexionar sobre el paper secundari de les 

dones al llarg del temps.
 Visibilitzar les aportacions de les dones a la 

història.
 Donar a conèixer dones rellevants de la 

nostra ciutat.
 Crear referents en xiquetes i xiquets.

Descripció:
Taller que mostra les aportacions de dones re-
llevants que han sigut invisibilitzades. 

Capacitat:
Una classe

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Durant el curs escolar. Consulteu-ne la dispo-
nibilitat amb la Unitat d’Igualtat.

Horari:
Dimarts, dimecres i dijous, de 9 h a 14 h

Observacions:
Programació provisional presencial.

Inscripció i Contacte: 
igualtat@alcoi.org
Tel. 96 553 71 15

DONES INVISIBILITZADES

9.3. DONES INVISIBILITZADES



118

Adreçat a:
1r d’ESO

Objectius: 
 Prendre consciència de la influència de 

les cançons masclistes a l’hora de relacio-
nar-nos amb persones de l’altre sexe.

 Desenvolupar una actitud crítica davant les 
violències amagades en la cultura musical.

Descripció:
Es realitzarà una activitat pràctica analitzant 
cançons actuals.

Capacitat:
Una classe

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Durant el curs escolar. Consulteu-ne disponi-
bilitat amb la Unitat d’Igualtat.

Horari:
Dimarts, dimecres i dijous, de 9 h a 14 h

Observacions:
Programació provisional presencial.

Inscripció i Contacte: 
igualtat@alcoi.org
Tel. 96 553 71 15

 L’IMPACTE DE LES CANÇONS MASCLISTES EN LES 
RELACIONS DE GÈNERE

9.4.  L’IMPACTE DE LES CANÇONS MASCLISTES EN LES RELACIONS DE GÈNERE
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Adreçat a:
2n d’ESO

Objectius: 
 Identificar les fases del maltractament i les 

seues manifestacions. 
 Aprendre eines per enfrontar-se davant 

d’una situació de violència.
 Entendre la violència de gènere com una 

forma d'exercir el poder i el control davant 
el sistema patriarcal d'un patró cultural i so-
cial basat en la desigualtat.

 Conèixer l'origen de la violència de gènere i 
identificar els factors d'aparició i de mante-
niment, així com les conseqüències.

 Trencar els mites que existeixen sobre la vi-
olència de gènere.

 Identificar senyals d'alerta en una relació de 
parella davant les creences de l'amor ro-
màntic.

 Oferir mesures d'autoprotecció i ajuda.

Descripció:
Dues sessions de 50 minuts cadascuna, es-
tructurades en activitats concretes en les quals 
es fomentarà la participació activa i igualitària. 
Amb aquestes es pretén que l’alumnat enten-
ga i conega el procés de la violència de gènere 
i sàpia identificar els senyals d’alerta per tal de 
previndre relacions tòxiques.

Capacitat:
Una classe, 2 sessions

NO EM TOQUES EL WHATSAPP: CAMPANYA DE LA GENERALITAT PER A 
PREVINDRE LA  VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Durant el curs escolar. Consulteu-ne la 
disponibilitat amb la Unitat d’Igualtat.

Horari:
Dimarts, dimecres i dijous, de 9 h a 14 
h

Observacions:
Programació provisional presencial.

Inscripció i Contacte: 
igualtat@alcoi.org
Tel. 96 553 71 15

9.5. NO EM TOQUES EL WHATSAPP: CAMPANYA DE LA GENERALITAT PER A PREVINDRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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Adreçat a:
3r  d’ESO

Objectius: 
 Prendre consciència de la influència de 

l’efecte biològic de l’enamorament.
 Vinculació dels mites de l’amor romàntic 

amb la resposta neuroquímica del cervell 
enamorat.

 Reflexionar sobre la influència de les creen-
ces relatives a les relacions de parella. 

 Analitzar els mites referents a l’amor ro-
màntic i com ens afecten en l’establiment 
de les relacions de parella.

 Establir models de relacions saludables.
 Discriminar els comportaments abusius, so-

bretot els que es refereixen al control sobre 
l’altre, primera forma de violència en les re-
lacions adolescents.

 Reconèixer les possibles situacions de 
pressió i coacció en una relació sexual i/o 
afectiva.

 Identificar i practicar diferents formes de dir 
no davant les pressions que poden sorgir.

 Reconèixer i potenciar les habilitats per 
negociar unes relacions afectives i sexuals 
lliures i segures.

Descripció:
Es realitzarà una exposició teòrica, 
acompanyada de material audiovisual sobre 
els canvis del cervell a nivell neurobiològic 
en la fase d’enamorament en la primera part. 
Després s’analitzaran els tipus de relacions 
existents i s’aprofundirà en les relacions 
saludables com a marc de prevenció de les 
relacions desiguals, abusives i violentes.

NEUROQUÍMICA I MITES CULTURALS DE L’AMOR ROMÀNTIC

Capacitat:
Una classe

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Durant el curs escolar. Consulteu-ne 
disponibilitat amb la Unitat d’Igualtat.

Horari:
Dimarts, dimecres i dijous, de 9 h a 14 
h

Observacions:
Programació provisional presencial.

Inscripció i Contacte: 
igualtat@alcoi.org
Tel. 96 553 71 15

9.6.  NEUROQUÍMICA I MITES CULTURALS DE L’AMOR ROMÀNTIC
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Adreçat a:
4t d’ESO, Batxiller i Cicles Formatius

Objectius: 
 Reflexionar sobre l’impacte que té la porno-

grafia en la població juvenil. 
 Proporcionar eines per a detectar pràcti-

ques no igualitàries i denigrants en les rela-
cions afectives i sexuals. 

 Detectar i combatre la cultura de la violació. 
 Promoció d’una visió de la sexualitat en 

termes d’igualtat i corresponsabilitat entre 
homes i dones, amb una especial atenció 
en la prevenció de la violència de gènere, 
d’agressions i d’abusos sexuals. 

Descripció:
Taller destinat a l’alumnat de 4t d’ESO, Batxi-
llerat i Cicles Formatius per a entendre com es 
configura la nostra sexualitat en una societat 
on no es parla d’educació sexual.

Mitjançant el debat a la classe es pretén re-
configurar la manera d’explorar la sexualitat 
des de la perspectiva de gènere.

Capacitat:
Una classe

Lloc:
Centre educatiu

EDUCACIÓ SEXUAL: L’IMPACTE DE LA PORNOGRAFIA

Data:
Durant el curs escolar. Consulteu-ne la 
disponibilitat amb la Unitat d’Igualtat.

Horari:
Dimarts, dimecres i dijous, de 9 h a 14 
h

Observacions:
Programació provisional presencial.

Inscripció i Contacte: 
igualtat@alcoi.org
Tel. 96 553 71 15

9.7. EDUCACIÓ SEXUAL: L’IMPACTE DE LA PORNOGRAFIA
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Adreçat a:
Batxillerat i Cicles Formatius

Objectius: 
 Identificar les violències menys visibles
 Adoptar postures crítiques davant les vio-

lències masclistes. 
 Reflexionar sobre el tràfic de dones i la co-

sificació. 
 Adoptar comportaments i actituds alternati-

ves davant la masculinitat tradicional. 

Descripció:
Sessió formativa als centres educatius per 
tal de treballar amb la població més jove les 
violències menys visibles i normalitzades en la 
nostra societat. 

Capacitat:
Una classe

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Durant el curs escolar. Consulteu-ne 
disponibilitat amb la Unitat d’Igualtat.

Horari:
Dimarts, dimecres i dijous, de 9 h a 14 h

Observacions:
Programació provisional presencial.

Inscripció i Contacte: 
igualtat@alcoi.org
Tel. 96 553 71 15

CAMPANYA: FER VISIBLE L’INVISIBLE

9.8.  NEUROQUÍMICA I MITES CULTURALS DE L’AMOR ROMÀNTIC
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Adreçat a:
Professorat, pares i mares

Objectius: 
 Reflexionar sobre com l’educació diferenci-

ada té un impacte en la desigualtat entre 
homes i dones

 Proporcionar eines per a l’educació en 
igualtat i diversitat

 Qüestionament dels estereotips masculins i 
femenins

Descripció:
Taller destinat a personal docent i famílies per 
tal d’introduir els principis bàsics de la coedu-
cació, A través d’una sessió formativa, s’ana-
litza com els estereotips estan lligats amb la 
desigualtat i es proposen models alternatius 
per tal d’aconseguir models igualitaris per a 
generacions futures. 

Capacitat:
Una classe

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Durant el curs escolar. Consulteu-ne la dispo-
nibilitat amb la Unitat d’Igualtat.

Horari:
Dimarts, dimecres i dijous, de 9 h a 14 h

Observacions:
Programació provisional presencial.

Inscripció i Contacte: 
igualtat@alcoi.org
Tel. 96 553 71 15

ESTEREOTIPS

9.9. ESTEREOTIPS
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Adreçat a:
Professorat i families

Objectius: 
 Conèixer la diversitat afectiva i sexual que hi 

ha a la societat.
 Crear actituds de tolerància i respecte.
 Posicionar el professorat i les famílies en 

contra de pràctiques LGTBI fòbiques.
 Conscienciar sobre l’impacte dels estereo-

tips de gènere en la configuració de la per-
sonalitat i actituds fòbiques.

Descripció:
Es tracta d’una sessió formativa per tal de 
conèixer la diversitat d’identitats i orientacions 
que existeixen a la nostra societat plural i 
l’impacte que tenen els estereotips de gènere 
en la configuració de la nostra identitat i 
actituds davant del col·lectiu LGTBI. 

Capacitat:
Una classe

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Durant el curs escolar. Consulteu-ne 
disponibilitat amb la Unitat d’Igualtat.

Horari:
Dimarts, dimecres i dijous, de 9 h a 14 h

Observacions:
Programació provisional presencial.

Inscripció i Contacte: 
igualtat@alcoi.org
Tel. 96 553 71 15

DIVERSITAT (LGTBI)

9.10.  DIVERSITAT (LGTBI)
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Adreçat a:
Professorat i famílies

Objectius: 
 Aprendre els principis coeducació. 
 Conèixer iniciatives coeducatives per dur a 

terme en les diferents etapes.
 Conscienciar sobre la importància de la co-

educació.

Descripció:
Es tracta d’una sessió formativa per tal de do-
nar a conéixer eines coeducatives en les di-
ferents etapes, referents i propostes per als 
centres escolars i les famílies. 

Capacitat:
Una classe

Lloc:
Centre educatiu

Data:
Durant el curs escolar. Consulteu-ne la dispo-
nibilitat amb la Unitat d’Igualtat.

Horari:
Dimarts, dimecres i dijous, de 9 h a 14 h

Observacions:
Programació provisional presencial.

Inscripció i Contacte: 
igualtat@alcoi.org
Tel. 96 553 71 15

COEDUCACIÓ

9.11. COEDUCACIÓ
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Adreçat a:
Tota la població

Objectius: 
 Sensibilitzar la població de la problemàtica 

social que comporta la violència de gènere.

Descripció:
Concurs de Dibuix: Cicles d’ESO. Temàtica: 
“Prevenció violència de gènere”. 
Conferència amb professionals relacionats 
amb la problemàtica de la violència.
Cinefòrum. Tema principal: Violència de gènere
Tallers i activitats diverses sobre la prevenció 
de la violència de gènere.
Lectura del manifest a la plaça d’Espanya amb 
homenatge a les víctimes.
Exposició de treballs i manualitats fets per les 
persones usuàries i voluntàries dels tallers.

Lloc:
Alcoi

Data:
Del 4 al 25 de novembre (ambdós inclosos)

Horari:
Els dibuixos dels centres participants hauran 
d’estar al Departament d’Educació, a la seu de 
l’associació i/o a la consergeria dels centres 
per a poder-los arreplegar com a màxim el 4 
de novembre.

Observacions:
Gratuït

Inscripció i Contacte: 
96 551 60 24 / 638 89 16 72 
acovifaasociacion@gmail.com
Mayra Ordóñez (criminòloga de l’associació)

25 DE NOVEMBRE: DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

9.11. 25 DE NOVEMBRE: DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
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Adreçat a:
Primària, ESO, Batxillerat,  CF

Objectius: 
 Promoure l’educació igualitària
 Previndre la violència sexista i interperso-

nal.
 Coeducar des de la infància.
 Augmentar l'autoestima i assertivitat de xi-

quetes i xiquets.
 Fomentar la corresponsabilitat
 Transmetre eines de bones pràctiques per 

a millorar les relacions interpersonals, la re-
solució no violenta de conflictes, la respon-
sabilitat, el respecte...

 Visibilitzar les dones

Descripció:
Conferència/Taller contra l’assetjament escolar
Conferència/Taller de Prevenció  de la violència 
de gènere
Conferències, tallers d’igualtat i equitat
Conferències/Tallers de coeducació
Conferències/Tallers de prevenció de violència 
familiar

Capacitat:
Depén del centre educatiu i el professorat

Lloc:
Centres educatius

Data:
Durant tot el curs escolar

ACOVIFA
CONFERÈNCIES/TALLERS ALS CENTRES ESCOLARS

Horari:
L’activitat pot tindre una durada entre 
1 hora i 1 hora i mitja (depèn de 
l’organització del centre)

Observacions:
Gratuït

Inscripció i Contacte: 
96 551 60 24 / 638 89 16 72 
acovifaasociacion@gmail.com
Mayra Ordoñez (Criminòloga de 
l’associació)

9.12. ACOVIFA. CONFERÈNCIES/TALLERS ALS CENTRES ESCOLARS



128

Adreçat a:
Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat

Objectius: 
 Sensibilitzar els xiquets i xiquetes sobre la 

diversitat afectivosexual i de gènere.
 Mostrar els diferents tipus de persones i fa-

mílies.
 Empatia, respecte i valors morals i ètics.

Descripció:
A través d’una presentació es mostrarà la 
diversitat afectivosexual i de gènere que 
podríem trobar-nos en la societat, així com els 
tipus de persones i famílies o relacions que 
existeixen. Amb dinàmiques participatives 
fomentarem l’empatia i els valors morals i ètics 
per a combatre discursos d’odi contra les 
diferents diversitats explicades anteriorment.

Capacitat:
20 persones

Lloc:
Aula

Data:
Cal concretar-la amb el personal del col·lectiu

Horari:
Cal concretar-la amb el personal del col·lectiu

Observacions:
Ordinador, so i projector

Inscripció i Contacte: 
Jordi: 646 38 04 58
lgtbmariola@gmail.com

TALLER  DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL I DE GÈNERE

9.13. TALLER  DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL I DE GÈNERE
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Adreçat a:
Alumnat d’Educació Primària

Objectius: 
 Donar a conèixer els tipus de famílies que hi 

ha en la nostra societat.

Descripció:
En aquests tallers es pretén donar visibilitat 
a les nombroses famílies diverses existents, 
així com conscienciar els/les joves d’aquesta 
realitat.

Capacitat:
-

Lloc:
Als centres educatius o per via telemàtica

Data:
Durant tot l´any

Horari:
-

Observacions:
Gratuït

Inscripció i Contacte: 
660 00 91 19 - 722 68 68 50
pontsigualtat@gmail.com 

TALLER SOBRE FAMÍLIES DIVERSES 

9.14. TALLER SOBRE FAMÍLIES DIVERSES 
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Adreçat a:
Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius: 
alumnes de 12 a 18 anys

Objectius: 
 Donar visibilitat al col·lectiu LGTBI. 
 Conscienciar de les desigualtats que exis-

teixen del col·lectiu LGTBI.
 Explicar els delictes d’odi. 
 Informar sobre els recursos existents.

Descripció:
El col·lectiu LGTBIQ+ d’Alcoi ofereix unes 
conferències amb l’objectiu de conscienciar 
l’alumnat en el respecte a la diversitat en la 
nostra societat.

Capacitat:
-

Lloc:
Als centres educatius o via telemàtica

Data:
17 de maig al 28 de juny

Horari:
-

Observacions:
Gratuït

Inscripció i Contacte: 
660 00 91 19 - 722 68 68 50
pontsigualtat@gmail.com

CONFERÈNCIES CONTRA LA LGTBIFÒBIA

9.15. CONFERÈNCIES CONTRA LA LGTBIFÒBIA
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Adreçat a:
A Alumnat de Batxillerat

Objectius: 
 Interactuar amb els joves sobre casos de 

LGTBIfòbia en la societat a través d’una pel-
lícula amb temàtica LGTBI.

Descripció:
A través d’una pel·lícula de temàtica LGTBI 
s’intentarà donar visibilitat al col·lectiu LGTBI, 
a més d’interactuar amb l’alumnat de Batxillerat 
sobre com podem combatre la LGTBIfòbia a la 
societat. 

Capacitat:
-

Lloc:
Centre educatiu o via telemàtica

Data:
17 de maig 

Horari:
-

Observacions:
Gratuït

Inscripció i Contacte: 
660 00 91 19 - 722 68 68 50
pontsigualtat@gmail.com 

TALLER - PEL·LÍCULA 

9.16. TALLER - PEL·LÍCULA
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TURISME10.
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Adreçat a:
Alumnat de tots els nivells

Objectius: 
-

Descripció:
Visita al Museu de Nadal (Campanya Nadal).
Sota la supervisió del professorat del centre, 
es podrà fer ús de l’aula-taller on els xiquets 
podran pintar les figures del Tirisiti. 

Visites de grup

Lloc:
Placeta Mare de Dèu, 1

Data:
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h, amb re-
serva prèvia.
(Campanya Nadal: des de l’última setmana de 
novembre i el mes de desembre)

Observacions:
ACTIVITAT GRATUÏTA

Inscripció: 
Imprescindible: fer reserva prèvia.
Dades d’inscripció: hora de la visita, nombre 
d’alumnes, telèfon i persona de contacte.

Contacte: 
Tourist Info.- Tel. 96 553 71 55 o
A/e: alcoi@touristinfo.net

CASAL DE NADAL.
EXPOMUSEU DEL NADAL ALCOIÀ

10.1. CASAL DE NADAL. EXPOMUSEU DEL NADAL ALCOIÀ
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Adreçat a:
Alumnat de tots els nivells

Objectius: 
-

Descripció:
-

Lloc:
C/ Els Alçamora, s/n

Data:
-

Horari:
Dimarts i dijous, de 10 a 14 h.; dimecres i di-
vendres, de 16 a 18.30 h. Dissabtes, de 10.30 
a 14 h, i diumenges i festius, d'11 a 14 h (di-
lluns tancat). 

Observacions:
El preu per a grup escolar: 0,20 €. Gratuït per 
al professorat
El pagament és amb targeta de crèdit

Inscripció: 
Imprescindible fer reserva prèvia.
Dades d’inscripció: hora de la visita, nombre 
d’alumnes, telèfon i persona de contacte.

Contacte: 
Tel. Museu: 96 553 72 03
(en horari d’obertura). 
Tel. Tourist Info: 96 553 71 55 
A/e: alcoi@touristinfo.net

REFUGI ANTIAERI DE CERVANTES

10.2. REFUGI ANTIAERI DE CERVANTES
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Adreçat a:
Alumnat de tots els nivells

Objectius: 
-

Descripció:
-

Lloc:
C/ Els Tints, s/n

Data:
Durant tot l’any

Horari:
Es pot visitar durant tot l’any fent la sol·licitud 
amb antelació.

Observacions:
El preu per a grup escolar: 0,20 €. Gratuït per 
al professorat
El pagament és amb targeta de crèdit

Inscripció: 
Imprescindible fer reserva prèvia.
Dades d’inscripció: hora de la visita, nombre 
d’alumnes, telèfon i persona de contacte.

Contacte: 
Tel. Tourist Info: 96 553 71 55
A/e: alcoi@touristinfo.net

 EXPOMUSEU DE LA CIUTAT: “EXPLORA”

10.3. EXPOMUSEU DE LA CIUTAT: “EXPLORA”
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Activitat:
VISITA A ISURUS (Col·lecció Paleontològica)

Adreçat a:
Alumnat de tots els nivells

Objectius: 
-

Descripció:
*Horari/duració de l’activitat:
Es pot visitar durant tot l’any i cal fer la sol·li-
citud amb antelació.

Lloc:
C/ Els Alçamora, s/n

Núm. escolars:
-

Lloc de l’activitat:
C/ Els Tints, s/n

Data de l’activitat:
Durant tot l’any

Observacions:
Visita gratuïta

Inscripció:
Telèfon, adreça electrònica i persona de con-
tacte.
Termini d’inscripció / franja horària d’inscrip-
ció.

Contacte:
Tel. Associació ISURUS: 96 652 55 65 
/ 648 27 08 48 Ángel
A/e: asociacion@paleoisurus.com

ISURUS – COL·LECCIÓ PALEONTOLÒGICA

10.4. ISURUS - COL·LECCIÓ PALEONTOLÒGICA
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Adreçat a:
Alumnes de qualsevol nivell educatiu i docents

Objectius: 
 Conéixer el Museu Arqueològic Municipal 

Camil Visedo Moltó.
 Aproximar l’arqueologia als alumnes.

Descripció:
Aquesta activitat es basa en la realització 
d’unes visites guiades al Museu Arqueològic 
Municipal Camil Visedo Moltó, el qual alber-
ga col·leccions d’arqueologia. En destaquen 
les ceràmiques del Neolític i unes inscripcions 
ibèriques sobre làmines de plom. Cal desta-
car que aquestes col·leccions i l’edifici que 
les custodia van ser declarats en 1962 Monu-
ments d’Interés Artístic Nacional. 

Lloc:
Museu Arqueològic Camil Visedo Moltó

Data:
Durant tot l’any

Horari:
De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.
Dissabte, diumenge i festius, d’11.00 h a 14.00 h.

Observacions:
Preu: 0,20 € per alumne (visita guiada)
Gratuït per a professors.
Cal fer reserva prèvia.

Inscripció i contacte: 
Placeta del Carbó, s/n. Alcoi
Tel. 96 552 71 44
A/e: museu@alcoi.org

MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL CAMIL VISEDO MOLTÓ

10.5 .MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL CAMIL VISEDO MOLTÓ
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Adreçat a:
Infantil i 1r Primària

Objectius: 
 Conéixer les funcions dels bombers
 Conéixer les parts de l’uniforme dels bom-

bers
 Conéixer algunes eines i el seu ús.
 Treballar en equip.

Descripció:
Activitat complementària de la visita guiada al 
museu.

Els alumnes escoltaran un conte en què po-
dran participar i després entre tots compon-
dran una figura de bomber amb tot el neces-
sari.

Capacitat:
La capacitat es limitarà, en cas necessari, se-
gons les mesures sanitàries vigents.

Lloc:
Museu Provincial de Bombers (MuBoma)

Data:
Curs escolar 2022-2023
(Excepte mes de desembre - temporada coin-
cident amb el Tirisiti)

Horari:
Horari lectiu, de dilluns a divendres, de 10 a 
14 h.

Observacions:
Activitat preferiblement a l’exterior subjecta a 
l’evolució de la COVID-19.

1,5 € per alumne. 

Inscripció i contacte: 
96 554 44 18 – visitas@muboma.com
Inscripció amb antelació de 48 hores com a 
mínim.

MUBOMA. UN CONTE A TROSSOS

10.6. MUBOMA. UN CONTE A TROSSOS
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Adreçat a:
2n a 4t Primària

Objectius: 
 Conéixer la història de la industrialització i 

d’Alcoi. 
 Treball en equip.
 Conéixer la vinculació amb la història dels 

bombers.
 Treballar conceptes de cronologia i succes-

sió temporal

Descripció:
Activitat complementària de la visita guiada al 
museu.

Els alumnes han de buscar una sèrie de fites 
que han ajudat a apagar els incendis al llarg 
del temps, però també aprendrem quan van 
aparèixer i ordenar-los en una successió tem-
poral.
 
Capacitat:
La capacitat es limitarà, en cas necessari, se-
gons les mesures sanitàries vigents.

Lloc:
Museu Provincial de Bombers (MuBoma)- re-
cinte exterior

MUBOMA. EL TÚNEL DEL TEMPS

10.7. MUBOMA. EL TÚNEL DEL TEMPS

Data:
Curs escolar 2022-2023
(Excepte mes de desembre - tempo-
rada coincident amb el Tirisiti)

Horari:
Horari lectiu, de dilluns a divendres, de 
10 a 14 h

Observacions:
Activitat a l’exterior subjecta a l’evolu-
ció de la COVID-19.

1,5 € per alumne.

Inscripció i contacte: 
96 554 44 18 – visitas@muboma.com
Inscripció amb antelació de 48 hores 
com a mínim.
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Adreçat a:
5é-6é Primària  i Secundària

Objectius: 
 Conéixer les eines i funcions dels bombers.
 Memoritzar i diferenciar objectes.
 Treball en equip.

Descripció:
Activitat complementària de la visita guiada al 
museu.

Els alumnes es dividiran en equips i hauran de 
reconèixer objectes vistos i explicats al museu, 
saber el seu nom i per a què s’empren.

Capacitat:
La capacitat es limitarà, en cas necessari, se-
gons les mesures sanitàries vigents.

Lloc:
Museu Provincial de Bombers (MuBoma)- re-
cinte exterior

Data:
Curs escolar 2022-2023
(Excepte mes de desembre - temporada coin-
cident amb el Tirisiti)

Horari:
Horari lectiu, de dilluns a divendres, de 10 a 14 
h.

MUBOMA. EL JOC DE KIM

10.8. MUBOMA. EL JOC DE KIM

Observacions:
Activitat preferiblement a l’exterior 
subjecta a l’evolució de la COVID-19.

1,5 € per alumne. 

Inscripció i contacte: 
96 554 44 18 – visitas@muboma.com
Inscripció amb antelació de 48 hores 
com a mínim.
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Adreçat a:
Grups amb diversitat funcional

Objectius: 
 Conéixer les eines i funcions dels bombers.
 Reconèixer objectes utilitzant el tacte.
 Potenciar el pensament deductiu.

Descripció:
Activitat complementària de la visita guiada al 
museu.

Els alumnes trobaran diverses caixes on dins 
hi haurà objectes vistos i explicats al museu. 
Han d’endevinar què és cada peça.

Capacitat:
La capacitat es limitarà, en cas necessari, se-
gons les mesures sanitàries vigents.

Lloc:
Museu Provincial de Bombers (MuBoma)

Data:
Curs escolar 2022-2023
(Excepte mes de desembre - temporada coin-
cident amb el Tirisiti)

MUBOMA. ENDEVINA, ENDEVINALLA

10.9. MUBOMA. ENDEVINA, ENDEVINALLA

Horari:
Horari lectiu, de dilluns a divendres, de 
10 a 14 h.

Observacions:
Activitat a l’exterior subjecta a l’evolu-
ció de la COVID-19.

Activitat gratuïta per a persones amb 
acreditació de discapacitat. 

Inscripció i contacte: 
96 554 44 18 – visitas@muboma.com
Inscripció amb antelació de 48 hores 
com a mínim.



144

Adreçat a:
Alumnes de qualsevol nivell educatiu i docents

Objectius: 
 Conéixer el Museu Alcoià de la Festa.
 Aproximar les tradicions i l’essència de les 

Festes de Moros i Cristians.

Descripció:
Aquesta activitat es basa en la realització d’una 
visita al Museu Alcoià de la Festa, a través del 
qual es realitzarà un passeig didàctic i entre-
tingut per la memòria i la història d’un poble.

Lloc:
Museu Alcoià de la Festa
C/ Sant Miquel, 60-62

Data:
Visites guiades durant tot l’any

Horari:
Horari d’obertura: dimarts a dissabtes, de 10 a 
14 i de 16 a 19 hores.
Diumenges: d’11 a 14 hores.

Inscripció i contacte: 
C/ Sant Miquel, 60-62
Tel. 96 554 05 80
A/e: maf@associaciosantjordi.org

MAF. MUSEU DE LA FESTA

10.10. MAF. MUSEU DE LA FESTA
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Adreçat a:
Tots els nivells educatius

Objectius: 
 Conéixer la història de l’empresa.

Descripció:
L’Expomuseu Serpis és un espai cultural que 
vol aproximar la història i els orígens d’El Ser-
pis a tot el públic. En El Serpis volem que el 
públic conega la nostra marca i que s’aproxime 
a un espai on es mostren els primers passos 
de la «tapa» més universal de la gastronomia.

L’Expomuseu SERPIS agrupa:
-Museu històric de SERPIS, amb una selecció 
d’elements significatius i records de la història 
de SERPIS.
-Visita a la factoria, on des d’un corredor ele-
vat podrà veure’s tot el procés d’ompliment i 
envasament de les nostres olives.
-Sala de Projeccions on es pot visualitzar el 
vídeo “El Món del Sabor”. A més, pots com-
prar les nostres olives a granel o envasades a 
la Botiga SERPIS, situada al costat del museu.

Lloc:
Cándido Miró, S.A. Ctra. Banyeres, km 2, 
03802 – Alcoi

Data:
De dilluns a divendres, de 9.30 h a 14.00 h.

Horari:
Dimarts, dimecres i dijous, de 9 h a 14 h

Observacions:
Cal fer reserva prèvia, telefònicament o per 
correu electrònic.

Inscripció i contacte: 
Fátima García
Tel. 96 552 35 11
A/e: expomuseo@serpis.com.

EXPO MUSEU SERPIS

10.11. EXPO MUSEU SERPIS
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CONSUM 
(OMIC)

11. 
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Adreçat a:
Infantil de 3 anys

Objectius: 
 Gaudir el joc sense joguets.
 Comprendre que molts jocs es poden rea-

litzar en qualsevol part del món i per qual-
sevol xiquet/a.

 Que comprenguen que el joc és essencial 
per al seu desenvolupament, però no així el 
joguet.

 Aprendre jocs senzills per al desenvolupa-
ment dels seus sentits.

Descripció:
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: Xarrada 
amb les mares i pares d'aquest tema.
1 sessió amb monitor/a, d’1 hora aproximada-
ment

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula

Data de l'activitat:
A partir de gener
 
Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l’OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total. Faciliteu dades de contacte (tel. o 
adreça electrònica)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, Tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

JOCS DEL MÓN

11.1. JOCS DEL MÓN
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Adreçat a:
Infantil 4 anys

Objectius: 
 Posar els xiquets i xiquetes en contacte amb 

el tema dels accidents en el seu entorn més 
quotidià.

 Ser conscients que hi ha riscos a casa, l’es-
cola, el parc etc. i que poden ser responsa-
bles d'accidents perillosos.

 Saber identificar situacions de risc i conèi-
xer com poden identificar-les.

 Conèixer els símbols i pictogrames de pe-
rillositat de productes que poden trobar en 
aquests llocs.

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
1 sessió amb monitor/a, d’1 hora aproximada-
ment

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula

Data de l'activitat:
A partir de gener

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l’OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total. Faciliteu dades de contacte (tel. o 
adreça electrònica)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

SEGURETAT INFANTIL

11.2. SEGURETAT INFANTIL
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ELS COLORS I SABORS
QUE ENS AGRADEN. ELS ADDITIUS

Adreçat a:
Infantil 5 anys

Objectius: 
 Conèixer què són els additius artificials en 

els aliments.
 Utilitzar additius artificials per a experimen-

tar com es transformen els aliments.
 Valorar de manera positiva el consum d'ali-

ments naturals.

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Organitzar 
amb pares / mares "una festa d'aniversari sen-
se llepolies"
1 sessió amb monitor/a, d’1 hora aproximada-
ment
*Horari de l’activitat: preferiblement les prime-
res hores del matí

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula i pati o aula psicomotricitat

Data de l'activitat:
A partir de gener

Observacions:
És un taller que conté una part pràctica

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l’OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total. Faciliteu les dades de contacte (tel. o 
adreça electrònica)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

11.3. ELS COLORS I SABORS QUE ENS AGRADEN. ELS ADDITIUS
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JOC I JOGUETS I UN CONTE PER A PENSAR

Adreçat a:
Infantil 5 anys

Objectius: 
 Desenvolupar actituds no consumistes da-

vant la compra de joguines.
 Afavorir la reutilització, reciclatge i cons-

trucció de joguets.
 Ser conscients que es pot jugar sense jo-

guets.
 Jugar en equip i tendir a la cooperació.

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
Núm. sessions: 2 sessions

Durada de l’activitat: 1 h aproximadament

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula i pati o aula psicomotricitat

Data de l'activitat:
A partir de gener

Observacions:
Aquesta activitat requereix el moviment dels 
participants, i per això es necessita un espai 
ample.

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l’OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total. Faciliteu les dades de contacte (tel. o 
adreça electrònica).

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

11.4. JOC I JOGUETS I UN CONTE PER A PENSAR
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Adreçat a:
1r de Primària 

Objectius: 
 Aprendre el concepte d'oci i temps lliure
 Valorar la importància de planificar adequa-

dament el temps d'oci i el joc com a ele-
ment indispensable

 Distingir les característiques fonamentals 
que diferencien  un joguet d’un súperjoguet

 Avantatges i inconvenients de l’ús d'ade-
quat dels mòbils, les tauletes i la televisió

 Aprendre a interpretar les recomanacions 
de PEGI en les caràtules dels videojocs

 Alternatives d'oci no consumistes

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
Núm. sessions: Possibilitat de triar una o dues 
sessions
Durada de l’activitat: 1 h aproximadament

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula 

Data de l'activitat:
A partir de gener

Observacions:
Es necessita projector o pissarra digital

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l’OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total • Faciliteu les dades de contacte (tel. 
o adreça electrònica)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, Tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

OCI SALUDABLE: ELS SÚPER JOGUETS
ÚS ADEQUAT DE LES NOVES TECNOLOGIES

11.5. OCI SALUDABLE: ELS SUPERJOGUETS. ÚS ADEQUAT DE LES NOVES TECNOLOGIES
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PUBLICITAT: APRENC A VEURE ELS ANUNCIS

Adreçat a:
2n de Primària

Objectius: 
 Formar, conscienciar i oferir eines als con-

sumidors de totes les edats per a aconse-
guir dur a terme un consum responsable i 
eficaç

 Mentalitzar els consumidors per analitzar 
millor els costums sent crítics, triant millor, 
consumint el necessari i fent-nos consci-
ents dels nostres drets i responsabilitats

 Practicar un consum responsable tenint en 
compte l'elecció de productes i serveis per 
la seua qualitat i preu, a més del seu impac-
te ambiental i social

 Conèixer els diferents anuncis i intro-
duir-nos al món publicitari actual

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
Núm. sessions: Possibilitat de triar una o dues 
sessions
Durada de l’activitat: 1 h aproximadament

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula 

Data de l'activitat:
A partir de gener

Observacions:
Es necessita projector o pissarra digital

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l’OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total · Facilieu dades de contacte (tel. o 
adreça electrònica)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

11.6.  PUBLICITAT: APRENC A VEURE ELS ANUNCIS
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Adreçat a:
3r de Primària

Objectius: 
 Valorar la importància de planificar adequa-

dament el temps d'oci.
 Saber què és un videojoc i ser conscients 

de la importància de complir els seus ob-
jectius com a joc.

 Descobrir avantatges i inconvenients dels 
videojocs en relació amb l'ús que fem d'ells.

 Aprendre a interpretar les recomanacions 
de PEGI en les caràtules dels videojocs.

 Aconsellar sobre el bon ús dels videojocs 
quant al temps, els continguts i com a ele-
ment de trobada familiar i no un motiu d'aï-
llament i separació.

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
Núm. sessions: Possibilitat de triar una o dues 
sessions
Durada de l’activitat: 1 h aproximadament per 
sessió.

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula 

Data de l'activitat:
A partir de gener

Observacions:
Es necessita projector o pissarra digital.

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l'OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total · Faciliteu les dades de contacte (tel. 
o correu electrònic)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08 
omic@alcoi.org

ÚS ADEQUAT DELS VIDEOJOCS. 
TEMPS D'OCI ADEQUAT

11.7.  ÚS ADEQUAT DELS VIDEOJOCS. TEMPS D'OCI ADEQUAT
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ÚS ADEQUAT DE NOVES TECNOLOGIES: 
MÒBILS I INTERNET TEMPS D'OCI ADEQUAT

Adreçat a:
4t de Primària

Objectius: 
 Aprendre el concepte d'oci i temps lliure.
 Valorar la importància de planificar adequa-

dament el temps d'oci.
 Avantatges i inconvenients de l'ús de les 

noves tecnologies 
 Ús adequat dels mòbils, les tauletes i la te-

levisió.
 Alternatives d'oci no consumistes.

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
Núm. sessions: Possibilitat de triar una o dues 
sessions
Durada de l’activitat: 1 h aproximadament per 
sessió.

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula

Data de l'activitat:
A partir de gener.

Observacions:
Es necessita projector o pissarra digital.

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l'OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total Faciliteu les dades de contacte (tel. o 
correu electrònic)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

11.8. ÚS ADEQUAT DE NOVES TECNOLOGIES: MÒBILS I INTERNET. TEMPS D'OCI ADEQUAT
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Adreçat a:
5é de Primària

Objectius: 
 Diferenciar entre compra per necessitat i 

compra per capritx
 Conèixer l'origen dels productes
 Aprendre a llegir les etiquetes i els símbols 

de diferents productes
 Conèixer la seguretat en els productes que 

comprem 
 Donar a conèixer un consum responsable i 

racional

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
Núm. sessions: Possibilitat de triar una o dues 
sessions
Durada de l’activitat: 1 h aproximadament per 
sessió.

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula

Data de l'activitat:
A partir de gener

Observacions:
Es necessita projector o pissarra digital

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l'OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total · Faciliteu les dades de contacte (Tel. 
o correu electrònic)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

QUÈ EM DIUS, ETIQUETA? APRENDRE 
A LLEGIR LES ETIQUETES I ELS SÍMBOLS DELS PRODUCTES

11.9. QUÈ EM DIUS, ETIQUETA?
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QUANT ES GASTA? COM ES GASTA?

Adreçat a:
6é de Primària

Objectius: 
 Identificar els conceptes de consum res-

ponsable i estalvi.
 Reflexionar sobre la necessitat de comprar i 

gastar
 Reflexionar sobre necessitats i consum
 Fer una valoració positiva d'un consum res-

ponsable, del valor dels diners i de l'estalvi
 Entendre com funciona els diners
 Distingir i prendre consciència de desig i 

necessitat en el consum quotidià

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
Núm. sessions: Possibilitat de triar una o dues 
sessions
Durada de l’activitat: 1 h aproximadament per 
sessió

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula

Data de l'activitat:
A partir de gener

Observacions:
Es necessita projector o pissarra digital

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l'OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total · Faciliteu les dades de contacte (tel. 
o correu electrònic)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

11.10. QUANT ES GASTA? COM ES GASTA?
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Adreçat a:
ESO, Batxiller i Cicles formatius

Objectius: 
 Aprendre el concepte de consum basat en 

les necessitats bàsiques: aliments, energia i 
béns.

 Conèixer les tres regles bàsiques d'un con-
sumidor responsable centrades en, consum 
conscient, consum just i consum ecològic

 Utilitzar el comerç de proximitat per al nos-
tre consum necessari com a mitjà per a fre-
nar el consum impulsiu.

 Consumim aliments: reflexionar a través de 
la lectura en les etiquetes dels productes, 
aliments envasats, quin tipus de consum 
alimentari seria el que hauríem de portar 
com a consumidors responsables.

 Potenciar el consum de productes naturals 
ecològics, ja que no solament són benefi-
ciosos per a la salut sinó que la quantitat i 
el tipus de brossa que generen és molt més 
respectuós amb el medi ambient i amb les 
persones que els conreen.

 Aprendre a realitzar un estudi energètic 
“propietari” de les nostres llars.

 Conèixer a través de la lectura d'etiquetat-
ge la seguretat d'algun dels productes que 
consumim en les nostres llars. Plàstics i 
cosmètics.

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
Núm. sessions: Possibilitat de triar una o dues 
sessions
Durada de l’activitat: 1 h aproximadament per 
sessió

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula 

Data de l'activitat:

ABANS DE CANVIAR EL MÓN, 
FES TRES VOLTES PER TA CASA

A partir de gener

Observacions:
Es necessita projector o pissarra digi-
tal

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l'OMIC 
amb els tallers sol·licitats, nombre de 
línies i alumnes en total · Faciliteu les 
dades de contacte (tel. o correu elec-
trònic)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

11.11. ABANS DE CANVIAR EL MÓN, FES TRES VOLTES PER TA CASA
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CONSUM RESPONSABLE

Adreçat a:
ESO, Batxiller i Cicles formatius

Objectius: 
 Que els alumnes aprenguen a fixar-se en les 

coses que compren
 Que aprenguen a fixar-se en les etiquetes 

dels productes
 Que descobrisquen els canals de comercia-

lització alternatius

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
Núm. sessions: Possibilitat de triar una o dues 
sessions
Durada de l’activitat: 1 h aproximadament per 
sessió

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula 

Data de l'activitat:
A partir de gener

Observacions:
Es necessita projector o pissarra digital

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l'OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total · Faciliteu les dades de contacte (tel. 
o correu electrònic)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig,  tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

11.12. CONSUM RESPONSABLE



161

Adreçat a:
ESO, Batxiller i Cicles formatius

Objectius: 
 Iniciar a la reflexió sobre l'ús que hui en dia 

es pot realitzar de les noves tecnologies, re-
coneixent els avantatges i els inconvenients

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
Núm. sessions: Possibilitat de triar una o dues 
sessions
Durada de l’activitat: 1 h aproximadament per 
sessió

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula 

Data de l'activitat:
A partir de gener

Observacions:
Es necessita projector o pissarra digital.

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l'OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total · Faciliteu les dades de contacte (tel. 
o correu electrònic)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

ÚS ADEQUAT RACIONAL DE LES NOVES TECNOLOGIES: 
TELÈFON MÒBIL I INTERNET

11.13. ÚS ADEQUAT RACIONAL DE LES NOVES TECNOLOGIES
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ÚS ADEQUAT DE COSMÈTICS, 
TATUATGES PÍRCINGS I CIRURGIA ESTÈTICA

Adreçat a:
 ESO, Batxiller i Cicles formatius

Objectius: 
 Valorar la importància de prendre decisions 

al respecte, sent conscients de les conse-
qüències que poden derivar-se de les mo-
dificacions corporals, en alguns casos, per-
manents.

 Proporcionar a l'alumnat els coneixements 
necessaris perquè es puga analitzar, com-
provar, comprar i fer ús d'aquestes pràcti-
ques i productes amb seguretat i fent un ús 
responsable.

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
Núm. sessions: Possibilitat de triar una o dues 
sessions
Durada de l’activitat: 1 h aproximadament per 
sessió

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula 

Data de l'activitat:
A partir de gener

Observacions:
Es necessita projector o pissarra digital

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l'OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total · Faciliteu les dades de contacte (tel. 
o correu electrònic)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

11.14. ÚS ADEQUAT DE COSMÈTICS, TATUATGES, PIRCINNGS I CIRUGIA ESTÈTICA
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Adreçat a:
ESO, Batxiller i Cicles formatius

Objectius: 
 Que els alumnes i les alumnes utilitzen cri-

teris de consum responsable en les com-
pres realitzades per Internet

 Evitar enganys-fraus en les compres que es 
realitzen a través d'Internet

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
Núm. sessions: Possibilitat de triar una o dues 
sessions
Durada de l’activitat: 1 h aproximadament per 
sessió

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula 

Data de l'activitat:
A partir de gener

Observacions:
Es necessita projector o pissarra digital.

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l'OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total · Faciliteu les dades de contacte (tel. 
o correu electrònic)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

QUÈ PUC TROBAR A LA XARXA?

11.15. QUÈ PUC TROBAR A LA XARXA?
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ROBA NETA

Adreçat a:
ESO, Batxiller i Cicles formatius

Objectius: 
 Conèixer la campanya Roba Neta que im-

pulsen des de fa molts anys diferents orga-
nitzacions per evitar l’explotació laboral a la 
indústria tèxtil

 Sensibilitzar l'alumnat sobre la importància 
de conèixer la procedència de la roba que 
ens posem tots els dies

 Esbrinar qui són els principals productors 
del mercat de la moda i en quines condici-
ons treballen

 Saber quines alternatives trobem avui en 
dia a Espanya al mercat de l'explotació

 Conscienciar sobre la importància de reduir 
i reorientar el nostre consum.

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d’aquest tema.
Núm. sessions: Possibilitat de triar una o dues 
sessions
Durada de l’activitat: 1 h aproximadament per 
sessió

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula 

Data de l'activitat:
A partir de gener

Observacions:
Es necessita projector o pissarra digital

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l'OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total · Faciliteu les dades de contacte (tel. 
o correu electrònic)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

11.16. «ROBA NETA»
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Adreçat a:
ESO, Batxiller i Cicles Formatius

Objectius: 
 Animar els alumnes a analitzar el que saben 

sobre la protecció de dades.
 Despertar el seu interès sobre la protecció 

de la informació personal, tant de la pròpia 
com de la d'altres persones, a utilitzar-la en 
diferents mitjans, amb una especial preocu-
pació pel medi digital.

 Que prenguen consciència sobre la conse-
qüència de les seues accions.

 Conèixer els drets relacionats amb la pro-
tecció de dades i com exercir-los.

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
Núm. sessions: Possibilitat de triar una o dues 
sessions
Durada de l’activitat: 1 h aproximadament per 
sessió

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula 

Data de l'activitat:
A partir de gener

Observacions:
Es necessita projector o pissarra digital.

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l'OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total · Faciliteu les dades de contacte (tel. 
o correu electrònic)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

DADES PERSONALS I PRIVACITAT

11.17. DADES PERSONALS I PRIVACITAT
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SABEM RECLAMAR? FULLS DE RECLAMACIONS I VALOR DE LA PROVA

Adreçat a:
ESO, Batxiller i Cicles Formatius

Objectius: 
 Conèixer els drets i deures que tenim les per-

sones com a consumidors i usuaris de béns i 
serveis, així com els recursos existents per a 
la defensa d'aquests drets i deure.

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
Núm. sessions: Possibilitat de triar una o dues 
sessions
Durada de l’activitat: 1 h aproximadament per 
sessió.

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula 

Data de l'activitat:
A partir de gener

Observacions:
Es necessita projector o pissarra digital

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l'OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total · Faciliteu les dades de contacte (tel. 
o correu electrònic)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

11.18. SABEM RECLAMAR?
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Adreçat a:
ESO, Batxiller i Cicles Formatius

Objectius: 
 Que els alumnes aprenguen a fixar-se en 

el que compren, que realitzen un consum 
conscient i racional

 Que aprenguen a fixar-se en les etiquetes 
dels productes

 Que descobrisquen els canals de comercia-
lització alternatius

 Fomentar la solidaritat
 Impulsar la racionalització de la despesa, les 

compres amb criteri i el consum responsa-
ble

 Conèixer la Banca ètica i fer comparativa

Descripció:
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Xarrada amb 
les mares i pares d'aquest tema.
Núm. sessions: Possibilitat de triar una o dues 
sessions
Durada de l’activitat: 1 h aproximadament per 
sessió.

Núm. escolars:
1 classe per taller

Lloc de l'activitat:
Aula 

Data de l'activitat:
A partir de gener

Observacions:
Es necessita projector o pissarra digital.

Inscripció:
Enviant un correu electrònic a l'OMIC amb els 
tallers sol·licitats, nombre de línies i alumnes 
en total · Faciliteu les dades de contacte (tel. 
o correu electrònic)

Contacte: 
OMIC: Elena Roig, tel. 96 553 71 08
omic@alcoi.org

COMERÇ JUST I BANCA ÈTICA

11.19. COMERÇ JUST I BANCA ÈTICA
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PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

12. 
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Adreçat a:
Alumnes que tinguen més de 16 anys, de Bat-
xillerat i Cicles Formatius

Objectius: 
 Promoure la participació ciutadana en una 

part del pressupost municipal.
 Prioritzar les demandes i necessitats de les 

veïnes i dels veïns  d'Alcoi sobre les inversi-
ons de l'Ajuntament.

 Millorar la comunicació entre ciutadania i 
administració, facilitar la transparència, po-
tenciant la intel·ligència col·lectiva, demo-
cratitzant la presa de decisions i fomentant 
el diàleg entre veïnes i veïns 

Descripció:
Els Pressupostos Participatius són un meca-
nisme de participació i gestió del municipi, 
mitjançant un procés democràtic en què la 
ciutadania decideix de manera directa a què 
destina 400.000 €, dels quals 320.000 € van 
destinats a propostes d'inversió i 80.000 € a 
propostes de despesa corrent en béns i ser-
veis.

Capacitat:
Il·limitada

Lloc:
En diferents espais públics.

Data: 
El projecte es desenvoluparà l'últim trimestre 
de l'any 2021.

Horari: 
Per determinar.

Observacions: 
Es realitzaran sessions informatives als centres 
educatius, sempre que la situació sanitària ens 
ho permeta. Si no és possible, es buscarà una 
altra alternativa.

Inscrinció i contacte: 
Departament de Participació Ciutadana
C/ Pintor Casanova, 10, 2n, Alcoi
Tel. 96 553 72 02
A/e: participacio@alcoi.org 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

12.1. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
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Adreçat a:
Alumnes de 6é dels centres educatius de la 
ciutat, membres del Consell Local de la Infàn-
cia i l'Adolescència i alumnes del CEE Tomàs 
Llàcer

Objectius: 
 Sensibilitzar la infància sobre la importància 

d'actuar de manera responsable i de mane-
ra crítica en la presa de decisions.

 Propiciar la reflexió col·lectiva basada en la 
seua realitat i en la de l'entorn que viuen.

 Donar a conéixer els Pressupostos Partici-
patius com a element de millora, transfor-
mació i canvi social, al mateix temps que 
s'orienten els recursos públics a la cobertu-
ra de necessitats des de la visió de la infàn-
cia.

Descripció:
L'Ajuntament d'Alcoi destina la quantitat de 
25.000 € a aquest projecte perquè entre 
l'alumnat del municipi que hi participa puguen 
decidir en què invertir aquesta quantitat.
20.000 € per a inversió i 5.000 € per a pro-
jectes.

Capacitat:
No hi ha límit de participants

Lloc:
Els tallers es realitzaran als centres educatius 
si les circumstàncies sanitàries ho permeten. 
En cas contrari es realitzarà per videoconfe-
rència

Data: 
Els tallers comencen a inicis del mes de febrer 
i finalitzen a finals del mes d'abril amb el pro-
cés de votació de les propostes

EDUCACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS INFÀNCIA 2022

12.2. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS INFÀNCIA

Horari: 
Pendent de determinar

Observacions: 
No comporta cap despesa per als cen-
tres

Inscripció i contacte: 
Telèfon de contacte: 96 553 72 02
Correu electrònic: 
alcoiparticipa@alcoi.org

Termini d'inscripció: 
pendent de determinar



ESPORTS13.
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Adreçat a:
Alumnes d’Educació Primària

Objectius: 
 Promoure hàbits de vida saludable.
 Desenvolupar les habilitats físiques.

Descripció:
El projecte EPIS (Escoles Poliesportives d’Ini-
ciació) és un model experimental que es de-
senvolupa dins de l’horari escolar, i que com-
prén un determinat nombre de modalitats 
esportives segons les necessitats o preferèn-
cies dels centres escolars.

Es alumnes inicien la seua activitat esportiva 
amb activitats físiques aplicades a les espe-
cialitats esportives que trien, elaborades per 
tècnics especialitzats i durant un nombre de-
terminat de sessions. 

Capacitat:
Tots els menors escolaritzats

Lloc:
Centres educatius

Data:
De novembre a maig

Horari:
Dins l’horari lectiu dels centres educatius, a les 
classes d’Educació Física.

Inscripció i contacte: 
Centre d'Esports
Tel. 96 553 71 09
A/e: esports@alcoi.org

PROJECTE EPIS

13.1. PROJECTE EPIS
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Adreçat a:
Centres educatius que participen en el projec-
te EPIS. Alumnes de 6é.

Objectius: 
 Promoure hàbits de vida saludable.
 Desenvolupar les habilitats físiques.
 Gaudir d’una jornada d’esport amb els dife-

rents centres escolars.

Descripció:
L’Olimpíada EPI és un esdeveniment que es 
realitza en la Setmana de l’Esport, que pretén 
donar continuïtat al projecte EPI, on es realit-
zen diverses activitats de manera conjunta en 
les instal·lacions esportives municipals.

Fí de curs de les EPI.

Capacitat: 
Alumnes que cursen 6é als centres escolars

Lloc:
Poliesportiu Francisco Laporta

Data:
Dimarts, 6 de juny

Horari:
De matí, de les 9.00 a les 14.00 hores.

Inscripció i contacte: 
Centre d'Esports
Tel. 96 553 71 09
A/e: esports@alcoi.org

EPI OLIMPÍADES

13.2 EPI OLIMPÍADES
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Adreçat a:
Alumnes des de 1r d’Educació Primària fins a 
2n de Batxillerat

Objectius: 
 Promoure hàbits de vida saludable.
 Desenvolupar les habilitats físiques.

Descripció:
Aquests jocs són activitats gestionades per la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport de la Generalitat Valenciana i organit-
zades pel Centre d’Esports d’Alcoi, i pretenen 
fomentar l’esport en l’horari extraescolar.

S’organitzen competicions en diferents tipus 
de modalitats i categories a les quals es poden 
inscriure els i les alumnes a través dels centres 
educatius o d’entitats esportives.

Capacitat: 
Per a tots els menors escolaritzats

Lloc:
Centres educatius i instal·lacions esportives 
municipals

Data:
D’octubre a maig

Horari:
Dissabtes de matí, de 9.00 a 14.00 hores

Inscripció i contacte: 
Centre d'Esports
Tel. 96 553 71 09
A/e: esports@alcoi.org

JOCS ESPORTIUS – FASE INTERMUNICIPAL D’ALCOI

13.3. JOCS ESPORTIUS – FASE INTERMUNICIPAL D’ALCOI
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Adreçat a:
Obert al públic en general, a partir dels 12 anys

Objectius: 
 Promoure hàbits de vida saludable.
 Desenvolupar les habilitats físiques.

Descripció:
Amb bici per la Via Verda és una ruta recrea-
tiva que es realitza amb bici per la Via Verda i 
que passa per diferents municipis des d’Alcoi, 
com ara Muro, Cocentaina, Gaianes, Beniarrés 
i l’Orxa. 

Capacitat: 
Fins esgotar inscripcions, 250 participants

Lloc:
L’eixida és des de la plaça d’Al-Azraq.

Data:
Últim diumenge de setembre

Horari:
Diumenge, de 8.30 a 14.30 hores.

Inscripció i contacte: 
Centre d'Esports
Tel. 96 553 71 09
A/e: esports@alcoi.org

AMB BICI PER LA VIA VERDA

13.4. AMB BICI PER LA VIA VERDA
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Adreçat a:
Obert al públic en general

Objectius: 
 Promoure hàbits de vida saludable.
 Desenvolupar les habilitats físiques.

Descripció:
Aquesta activitat és l’esdeveniment de refe-
rència de l’esport alcoià, una festa esportiva 
on s’agrupen competicions de diferents mo-
dalitats i nombroses activitats esportives du-
rant 3 dies. 

Lloc:
En totes les instal·lacions esportives

Data:
9, 10 i 11 de juny

Horari:
Tot el dia durant els dies de duració

Inscripció i contacte: 
Centre d'Esports
Tel. 96 553 71 09
A/e: esports@alcoi.org

ESPORT EN 3D

13.5. ESPORT EN 3D
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Adreçat a:
Per al public en general (infants i adults)

Objectius: 
 Promoure hàbits de vida saludable.
 Desenvolupar les habilitats físiques.

Descripció:
És un programa on es practiquen les habilitats 
bàsiques per a progressar dins de l’aigua i po-
der aconseguir un domini total. 

Capacitat: 
Per concretar (fins a 500 participants normal-
ment)

Lloc:
Complex Esportiu Eduardo Latorre

Data:
Mesos d’octubre a juny.

Horari:
Torns de vesprada, de 16.00 a 20.30 hores. 
Dissabtes de matí, de 10.30 a 13.00 hores.

Inscripció i contacte: 
Centre d'Esports
Tel. 96 553 71 09
A/e: esports@alcoi.org

CURSOS DE NATACIÓ

13.6 CURSOS DE NATACIÓ
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Adreçat a:
Alumnes d’Educació Primària

Objectius: 
 Promoure hàbits de vida saludable.
 Desenvolupar les habilitats físiques.

Descripció:
És una activitat que permet als xiquets i a les 
xiquetes que no els agrada la competició, re-
alitzar activitats físiques relacionades amb el 
fitness, adaptades a les seues edats.
Aquests desenvolupen les seues capacitats fí-
siques a través d’activitats rítmiques i de coor-
dinació, com pot ser la zumba o activitats de 
gimnàstica.

Capacitat: 
Per concretar

Lloc:
Complex Esportiu Eduardo Latorre

Data:
De l’1 de novembre al 30 de juny

Horari:
Per concretar

Inscripció i contacte: 
Centre d'Esports
Tel. 96 553 71 09
A/e: esports@alcoi.org

TRAINING KIDS

13.7. TRAINING KIDS
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Adreçat a:
Xiquets i xiquetes de 4 a 13 anys

Objectius: 
 Promoure hàbits de vida saludable.
 Desenvolupar les habilitats físiques.

Descripció:
Activitat amb l'objectiu de promoure diferents 
activitats esportives, així com l'educació me-
diambiental i els hàbits saludables. Les acti-
vitats proposades van des de natació amb 
sessions d'activitat aquàtica durant la setma-
na; passant per sessions d'esport de raqueta 
en diferents modalitats, com el pàdel, el tenis 
de taula, el bàdminton o el tenis; la realització 
de sessions d'altres esports com hoquei, bàs-
quet, voleibol, handbol, tir amb arc o petanca, 
fins a la realització de tallers sobre aspectes 
mediambientals amb el reciclatge d'envasos, 
paper o cartó.

Capacitat:
Per concretar

Lloc:
Complex Esportiu Eduardo Latorre

Data:
Juliol

Horari:
De 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres

Inscripció i contacte: 
Centre d'Esports
Tel. 96 553 71 09
A/e: esports@alcoi.org

CAMPUS D’ESTIU

13.8. CAMPUS D’ESTIU
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Adreçat a:
Alumnes d’Educació Primària 

Objectius: 
 Promoure hàbits de vida saludable.
 Desenvolupar les habilitats físiques.

Descripció:
Projecte esportiu que intenta oferir, en aques-
tes dates tan importants, una opció per passar 
el temps lliure mitjançant l’esport i l’activitat 
física.

Capacitat: 
Per concretar

Lloc:
Complex Esportius Eduardo Latorre

Data:
Festius escolars per Nadal els mesos de de-
sembre i gener (quatre díes en dos torns de 
dos díes cada mes, amb opció de participar 
els quatre díes)

Horari:
De 9.30 a 13.30 hores.

Inscripció i contacte: 
Centre d'Esports
Tel. 96 553 71 09
A/e: esports@alcoi.org

NADAL ESPORTIU

13.9. NADAL ESPORTIU
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Adreçat a:
Alumnat d'Educació Primària

Objectius: 
 Promoure hàbits de vida saludable.
 Desenvolupar les habilitats físiques.

Descripció:
Projecte esportiu que intenta oferir, en aques-
tes dates tan importants de la Setmana Santa, 
una opció per passar el temps lliure mitjançant 
l’esport i l’activitat física.

Capacitat:
Per concretar

Lloc:
Complex Esportiu Eduardo Latorre

Data:
Festius escolars per Setmana Santa al mes 
d’abril (quatre díes en dos torns de dos díes, 
amb opció de participar els quatre díes).

Horari:
De 9.30 a 13.30 hores.

Inscripció i contacte: 
Centre d'Esports
Tel. 96 553 71 09
A/e: esports@alcoi.org

FIRA ESPORT

13.10. FIRA ESPORT
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Adreçat a:
Oberta al public en general

Objectius: 
 Promoure hàbits de vida saludable.
 Desenvolupar les habilitats físiques.

Descripció:
Cursa a peu que es realitza l’últim día de l’any, 
el 31 de desembre, amb un caracter lúdi-
co-festiu, amb l’objectiu de poder oferir una 
opció saludable i divertida per a acomiadar 
l’any.

Capacitat: 
Fins a esgotar inscripcions, sense límit

Lloc:
Carrers d’Alcoi

Data:
31 de desembre

Horari:
A les 19.30 hores la cursa d’adults. Abans es 
realitzen les curses dels més menuts.

Inscripció i contacte: 
Centre d'Esports
Tel. 96 553 71 09
A/e: esports@alcoi.org

CURSA SANT SILVESTRE

13.11. CURSA SANT SILVESTRE
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14. FESTES
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Adreçat a:
Alumnat d'Infantil i Primària

Objectius: 
 Que els xiquets i xiquetes coneguen per 

dins un lloc tan emblemàtic per a les Festes 
com és el castell.

Descripció:
Hi haurà una visita teatralitzada, música de 
Festes, un projector d’imatges i un cavall de 
San Jordi on poder fer-se un selfie.

Capacitat:
Una classe per sessió 

Lloc:
Plaça d'Espanya

Data:
Al mes d'abril, abans de les Festes

Horari:
En horari escolar pel matí. Hi ha una sessió 
cada mitja hora

Observacions:
Gratuït per a menors de 4 anys
Preu: 0,50 €, de 5 a 15 anys. La resta: 1,50 €

Inscripció i Contacte: 
Telèfon de contacte: 96 553 72 05.
A/e: festes@alcoi.org
Persona de contacte: Patricia. 
Termini d’inscripció: finals de març i principis 
d’abril 

CASTELL VISITABLE - 
FESTES DE MOROS I CRISTIANS

13.1. VISITA AL CASTELL DE FESTES
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15. 
ALTRES 
ORGANISMES





193

Adreçat a:
Alumnes d´ESO de la Comunitat Valenciana, 
matriculats en el curs 2022-23

Objectius: 
 Incentivar que els joves cursen estudis rela-

cionats amb l’àmbit tèxtil i cosmètic.
 Premiar les millors idees innovadores rela-

cionades amb el repte proposat per AITEX

Descripció:
Un any més AITEX aposta per celebrar el Rep-
te AITEX 2023 amb l'objectiu d'incentivar els 
estudiants d'ESO de la Comunitat Valenciana 
perquè resolguen reptes relacionats amb el 
sector. 

El repte d'aquesta edició serà:
 
Quin producte cosmètic no existeix en l’actu-
alitat i inventaries?
Com el desenvoluparies? Quines aplicacions 
tindria? Quin benefici aportaria a les persones 
consumidores?

Els treballs hauran de presentar-se en equips 
de 3 o 4 persones.

Es concediran un total de 8 premis: 

Primer Premi Repte AITEX: Cada un dels in-
tegrants de la proposta guanyadora rebrà un 
Iphone 13. 
Segon i Tercer Premi Repte AITEX: Cada un 
dels integrants de les propostes rebrà un 
Iphone SE. 
Accèssit Repte AITEX (4t a 8é classificat) : 
Cada un dels integrants de les propostes rebrà 
uns Airpods. 
Per a agrair el treball i l’interés dels centres 
educatius s'entregarà un Macbook Air 13 al 
professor/a  de l’alumnat que haja estat pre-
miat amb un dels tres primers premis.

Lloc:
Tota la informació està disponible en la pàgi-
na web d´AITEX. Els estudiants treballaran per 
lliure a casa o a l’escola.

REPTE AITEX 2023

15.1. AITEX. REPTE AITEX 2023

Data:
Data màxima inscripció: 28 febrer de 
2023.
Data màxima per a presentar els tre-
balls: consulteu en les bases de la con-
vocatòria publicades al web d’AITEX 
(www.aitex.es)

Observacions:
Els treballs s’hauran de presentar per 
via telemàtica.

Inscripció i Contacte: 
Tel: 687 04 68 56
A/e: Bdomenech@aitex.es
Persona de contacte: Beatriz Domé-
nech
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Adreçat a:
Alumnes d’Educació Primària

Objectius: 
 Conèixer que és AITEX i quin és el seu pa-

per dins del sector.
 Aproximar les diferents tècniques d’estam-

pació.
 Descobrir els diferents teixits intel·ligents 

(fotoluminescents). 

Descripció:
Es considera important que els alumnes més 
joves també coneguen i s’interessen pel sec-
tor tèxtil. Per això des d’AITEX s’han dissenyat 
els tallers següents: 

Estampació de camisetes mitjançant sublima-
ció amb el qual els alumnes estampen mitjan-
çant la tècnica del transfer. 

Introducció als teixits intel·ligents mitjançant 
l’estampació de camisetes utilitzant tintes ter-
modinàmiques fotocròmiques i fotolumines-
cents. 

Lloc:
AITEX – Plaça Emili Sala, 1. Alcoi (Alacant)

Data:
A concretar

Inscripció:
Es realitzarà una visita setmanal. Reserves per 
rigorós ordre d’inscripció.

Contacte: 
Persona de contacte: Quico Sempere
Tel. 96 554 22 00 
A/e: QSempere@aitex.es

AITEX. TALLERS PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA

15.2. AITEX. TALLERS PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA
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Adreçat a:
Alumnes d’Educació Secundària Obligatòria, 
Batxillerat i Cicles Formatius

Objectius: 
 Reforçar la comunicació amb els centres 

docents.
 Incentivar que els joves cursen estudis rela-

cionats amb l’àmbit tèxtil. 
 Conèixer què és AITEX i quin és el seu pa-

per dins del sector.
 Rebre orientació sobre els estudis i eixides 

professionals.

Descripció:
Les visites als laboratoris/plantes experimen-
tals s’adaptaran a les edats i estudis de l’alum-
nat.

Es poden visitar, dins de l’àrea d’Innovació, els 
laboratoris següents:

Químic: Aigües residuals i medi ambient, salut, 
químic i microbiologia.

Físic, geotèxtils i superfícies esportives: Acús-
tica, automoció i transport públic, superfícies 
esportives, geotèxtils, físic i filtració.

Convenis amb empreses, control de qualitat, 
substàncies nocives. 

Reacció al foc (materials de construcció).

Indumentària de protecció: Torre de caiguda, 
balística i arma blanca, protecció davant riscs 
mecànics, elèctrics, tèrmics, químics, fred, 
poca visibilitat, arc elèctric, etc.

Confort. Assajos termofisiològics.

Certificacions OEKO-TEX.
A l’àrea d’I+D, es poden visitar les plantes ex-
perimentals següents:

Fibres tècniques i nanotecnologia: Extrusora 
de compounding, filatura de fils multifilament 
(mono i bicomponent), texturitzat per aire-tas-
lan, texturitzat per falsa torsió, etc.

VISITES A AITEX

15.3. VISITES A AITEX

Materials tèxtils i sostenibilitat: Desen-
volupament de teixits, modelatge per 
compressió, calandra tricilíndrica, la-
minació en continu, composites, etc.

Tèxtils intel·ligents i soluciones TIC: 
Tints conductors, tecnologia RFID, vi-
sió artificial, textrònica, brodadora de 
tèxtils intel·ligents, impressió 3D, etc.

Acabats tècnics, salut i biotecnologia: 
Electrofilatura, acabats en peça (làser, 
ozó i nanobombolles), laminats i re-
cobriments Hot Melt, plasma a baixa 
pressió i corona, etc.

Innovació en moda, disseny i confec-
ció: Disseny i patronatge 3D, laboratori 
de prototipus.

Les activitats es realitzaran en horari 
de matí, amb un horari aproximat de 
2-3 hores per visita.

Lloc:
AITEX – Plaça Emili Sala, 1. Alcoi (Ala-
cant)

Data:
A concretar

Inscripció:
Es realitzarà una visita setmanal. Re-
serves per rigorós ordre d’inscripció.

Contacte: 
Persona de contacte: Quico Sempere
Tel. 96 554 22 00 
A/e: QSempere@aitex.es
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Adreçat a:
Escolars de 3r i 4t de Primària

Objectius: 
 La conscienciació dels menuts en la cura 

del medi ambient, i en concret de l’aigua, 
sector en el qual Aqualia desenvolupa la 
seua activitat.

Descripció:
      En el mes d’abril Aqualia convoca un con-
curs de dibuix (també en versió digital) per a 
tot l’alumnat de 3r i 4t de Primària, en totes 
les poblacions on gestiona el servei d’aigua. 
Hi ha reconeixements i premis per als dibuixos 
destacats.

*Horari/duració de l’activitat: abril-maig

L’horari el marca el centre, pot fer-se en ho-
rari escolar o bé com a activitat extraescolar 
a casa.

Núm d'escolars per activitat: 
Tot l’alumnat d’Alcoi de 3r i 4t de Primària.

Lloc de l'activitat:
Escola

Data de l'activitat:
Abril-maig 2023

Observacions:
Tot el cost és a càrrec d’Aqualia.

Inscripció:
Aqualia reparteix a totes les escoles les ins-
truccions, dates, web, etc. per a poder parti-
cipar-hi

Contacte: 
Carmina Gandia Picó – 96 554 82 30 (Aqualia)

CONCURS DE DIBUIX AQUALIA

15.4. AQUALIA. CONCURS DE DIBUIX
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Adreçat a:
Alumnes EASD d’Alcoi o cicles relacionats 
amb la fotografia.

Objectius: 
 Que les imatges ajuden a veure la riquesa 

d’Alcoi a través de l’aigua, sector en el qual 
Aqualia desenvolupa la seua activitat. 

Descripció:
Al llarg del curs escolar Aqualia llança una pro-
posta perquè l’alumnat de cicles relacionats 
amb la fotografia capturen una imatge que es 
puga utilitzar des del servei d’Alcoi com a pro-
mocional durant un any. Hi haurà reconeixe-
ment i premi per a la fotografia seleccionada.

*Horari/duració de l’activitat: abril-maig

L’horari el marca el centre, pot fer-se en ho-
rari escolar o bé com a activitat extraescolar 
a casa.

Núm d'escolars per activitat: 
Tot l’alumnat d’Alcoi de cicles de fotografia o 
similar.

Lloc de l'activitat:
Alcoi i entorn

Data de l'activitat:
Curs 2022/2023

Observacions:
Tot el cost és a càrrec d'Aqualia

Inscripció:
Si hi ha algun centre interessat, contacteu amb 
Aqualia.

Contacte: 
Carmina Gandia Picó – 96 554 82 30 (Aqualia)

CONCURS DE FOTOGRAFIA AQUALIA

15.5. CONCURS DE FOTOGRAFIA AQUALIA



198

Adreçat a:
Escolars de 3r i 4t de Primària

Objectius: 
 La conscienciació dels menuts en la cura 

del medi ambient  i en concret la importàn-
cia de tirar els residus al lloc correcte i no al 
clavegueram pel bé de tota la població.

Descripció:
La idea és llançar una campanya escolar: re-
partir còmics als escolars, cartell a les escoles, 
fer alguna xarrada del cicle de l’aigua, expli-
car-los el funcionament del clavegueram.

*Horari/duració de l’activitat: Horari per con-
cretar
Duració màxima: 45 minuts. 

Núm d'escolars per activitat: 
Alumnes de 3r i 4t de Primària

Lloc de l'activitat:
Escola

Data de l'activitat:
Curs escolar 2022/2023.

Observacions:
Tot el cost és a càrrec d’Aqualia.

Inscripció:
Cal sol·licitar-ho a les oficines d’Aqualia:
Tel. 96 554 82 30
A/e: CGandiaP@fcc.es

Contacte: 
Carmina Gandia Picó

CAMPANYA “EL WC NO ÉS UNA PAPERERA”

15.6. AQUALIA. CAMPANYA “EL WC NO ÉS UNA PAPERERA”
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Adreçat a:
5é i 6é de Primària

Objectius: 
 L'objectiu d'aquestes activitats és que els 

alumnes s'acosten als fenòmens naturals 
per mitjà d'experiments i assajos lúdics de 
física, química, astronomia, robòtica, infor-
màtica etc. Els professors de la Universitat 
ajudaran a conèixer la ciència de manera 
original i diferent de la tradicional

Descripció:
Tres itineraris a elegir:
Itinerari A: Viatge a l'interior de les màquines:
    • Taller 1. Experimenta i descobreix com 
funcionen les coses
    • Taller 2. De què estan fetes les coses: Els 
materials màgics

Itinerari B: El futur ja està ací:
    • Taller 1. ROBOTIX: iniciació a la Robòtica 
i Mecatrònica 
    • Taller 2. Cap a la Nova Generació Digital

Itinerari C: De la imaginació  a la realitat:
    • Taller 1. Modela la teua idea 
    • Taller 2. Empaqueta la teua idea

Núm d'escolars per activitat: 
25 per taller. Places limitades a la capacitat de 
l’espai

Lloc de l'activitat:
Espais del Campus d’Alcoi

Data de l'activitat:
Gener 2023

Horari:
De 9.30 a 12.15

UPV. MÀGIA DE LA CIÈNCIA

15.7. UPV. MÀGIA DE LA CIÈNCIA

Inscripció i contacte:
Els professors poden inscriure's a la 
llista d’interessats per a rebre un avís 
quan s’obrin les inscripcions de l’acti-
vitat a través del formulari del web de 
la Setmana de la Ciència > Joves con-
Ciència > JC Edició 2022-23. A més, 
s’envia un correu electrònic als col·le-
gis i professors interessats quan s’obri 
el termini d’inscripció i es publica al 
web.  

https://semanaciencia.alcoy.upv.es/ 
Nuria Tarrazó i Mar López
semanaciencia@epsa.upv.es 
Tel.: +34 96 652 84 08 (Ext. 28408)

Inscripcions obertes en novembre-de-
sembre a través del web de la Setmana 
de la Ciència a l’apartat “Joves conCi-
ència”.
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Adreçat a:
Batxillerat i Cicles Formatius

Objectius: 
 L'objectiu principal d'aquesta activitat és 

estimular l’interès pel coneixement científic 
dels alumnes a través del coneixement més 
actual, així com donant a conèixer les apli-
cacions pràctiques de la investigació.

Descripció:
Els professors que elegeixen un dels 5 itine-
raris, que consisteixen en 3 tallers per cada 
itinerari:

Itinerari B:  Enginyeria mecànica:
    • Taller 1- Disseny i fabricació digital
    • Taller 2- Taller de robòtica
    • Taller 3- Els nous materials: des de l’Edat 
de Pedra fins a la Nanotecnologia
Itinerari C:  Enginyeria elèctrica:
    • Taller 1 - Internet de les coses
    • Taller 2 - Edison contra Tesla
    • Taller 3 – Energies alternatives 
Itinerari D:  Enginyeria informàtica:
    • Taller 1 – Realitat virtual i augmentada: la 
nova experiència immersiva
    • Taller 2 – Informàtica del segle XXI
    • Taller 3 – Videojocs: més enllà de l’oci
Itinerari E: Administració I direcció de empre-
ses:
    • Taller 1 – Influència dels youtubers en 
l'atenció i emoció dels usuaris
    • Taller 2 – Usabilitat web en públics joves
Itinerari F:  Enginyeria en disseny industrial I 
desenvolupament de productes:
    • Taller 1 - Taller de modelatge
    • Taller 2- Taller de reproducció de models

Núm d'escolars per activitat: 
25 per taller. Places limitades a la capacitat

Lloc de l'activitat:
Espais del Campus d’Alcoi

Data de l'activitat:
Del 7 a l’11 de novembre de 2022

SETMANA JOVE DE LA CIÈNCIA

15.8. UPV. SETMANA JOVE DE LA CIÈNCIA

Horari:
De 9.30 a 13.30 h

Inscripció:
Els professors poden inscriure's a la 
llista d’interessats per a rebre un avís 
quan s’obrin les inscripcions de l’acti-
vitat a través del formulari del web de 
la Setmana de la Ciència > Joves con-
Ciència > JC Edició 2022-23. A més, 
s’envia un correu electrònic als col·le-
gis i professors interessats quan s’obri 
el termini d’inscripció i es publica al 
web.  

https://semanaciencia.alcoy.upv.es/ 
Nuria Tarrazó i Mar López
semanaciencia@epsa.upv.es 
Tel.: +34 96 652 84 08 (Ext. 28408)

Inscripcions obertes en octubre a tra-
vés del web de la Setmana de la Cièn-
cia a l’apartat “Joves conCiència”.
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Adreçat a:
El concurs consta de dues modalitats:
Modalitat A: Estudiants de 3r i 4t d'ESO i dels 
cicles formatius de grau mitjà de la família 
professional d’“Informàtica i Comunicacions”.
Modalitat B: Estudiants de 1r i 2n de Batxiller i 
de cicles formatius de grau superior de la fa-
mília professional d’“Informàtica i Comunica-
cions”.

Objectius: 
 Desenvolupar una aplicació en l'entorn de 

desenvolupament d'AppInventor per a dis-
positius mòbils de l'entorn Android. La te-
màtica de l'aplicació serà lliure i s’avaluarà la 
seua utilitat i les seues característiques.

Descripció:
Els treballs s'envien prèviament i es presenten 
el matí del lliurament de premis al campus.

Capacitat: 
Sense límit (equips màxim de 4 alumnes)

Lloc:
Espais del Campus d’Alcoi

Data de l'activitat:
Febrer-març de 2023

Horari:
Per determinar.  Normalment l’exposició dels 
treballs i l’ entrega de premis es realitza dijous 
de mati.

UPV. CONCURS DE PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS  MÒBILS ANDROID
MITJANÇANT LA FERRAMENTA APPINVENTOR

15.9 UPV. CONCURS DE PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS  MÒBILS ANDROID MITJANÇANT LA FERRAMENTA APPINVENTOR

Inscripció i contacte:
Els professors poden inscriure's a la 
llista d’interessats per a rebre un avís 
quan s’obrin les inscripcions de l’acti-
vitat a través del formulari del web de 
la Setmana de la Ciència > Joves con-
Ciència > JC Edició 2022-23. A més, 
s’envia un correu electrònic als col·le-
gis i professors interessats quan s’obri 
el termini d’inscripció i es publica al 
web.  

https://semanaciencia.alcoy.upv.es/ 
Nuria Tarrazó i Mar López
semanaciencia@epsa.upv.es 
Tel.: +34 96 652 84 08 (Ext. 28408)

Inscripcions obertes en octubre a tra-
vés del web de la Setmana de la Cièn-
cia a l’apartat “Joves conCiència”.
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Adreçat a:
ESO, Batxillerat , Cicles formatius i qualsevol 
aficionat a la robòtica.

Objectius: 
 Fomentar la Robòtica i estimular l'aprenen-

tatge en continguts científics com ara les 
matemàtiques, física, informàtica i mecànica.

Descripció:
Modalitat Robòtica mòbil LEGO: els destinata-
ris seran alumnes pertanyents a centres esco-
lars d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles 
Formatius de Formació Professional (ja siga 
públic, privat o concertat).

Modalitat Robòtica mòbil lliure: podrà concur-
sar qualsevol aficionat a la robòtica.

Es realitzen diferent proves : 
    • Seguidor de línies (LEGO i lliure)
    • Prova de lluita (LEGO i lliure) 
    • Prova de laberint (LEGO i lliure)

Capacitat: 
Sense límit (equips màxim de 4 alumnes)

Lloc:
Pavelló esportiu Georgina Blanes - Campus 
d’Alcoi

Data de l'activitat:
10 de febrer de 2023

Horari:
El concurs es realitza durant tot el matí al Pa-
velló Georgina Blanes- Campus d’Alcoi

CONCURS DE ROBÒTICA

15.10. UPV. CONCURS DE ROBÒTICA

Inscripció:
Els professors poden inscriure's a la 
llista d’interessats per a rebre un avís 
quan s’obrin les inscripcions de l’acti-
vitat a través del formulari del web de 
la Setmana de la Ciència > Joves con-
Ciència > JC Edició 2022-23. A més, 
s’envia un correu electrònic als col·le-
gis i professors interessats quan s’obri 
el termini d’inscripció i es publica al 
web.  

https://semanaciencia.alcoy.upv.es/ 
Nuria Tarrazó i Mar López
semanaciencia@epsa.upv.es 
Tel.: +34 96 652 84 08 (Ext. 28408)

Inscripcions obertes en novembre a 
través del web de la Setmana de la Ci-
ència a l’apartat “Joves conCiència”.
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Adreçat a:
Alumnes de centres educatius que estudien 
Batxillerat de Ciències Socials o Cicles Forma-
tius de Grau Superior relacionats amb el Grau 
d'Administració i Direcció d'Empreses.

Objectius: 
 Incentivar entre els alumnes el desenvolu-

pament de competències, habilitats, capa-
citats i aptituds en matèria d'emprenedoria.

Descripció:
La candidatura al concurs consistirà en l'elabo-
ració d'una iniciativa emprenedora en equips 
de 2 a 4 components que presenten una idea 
de negoci basada en qualsevol sector.
Es realitzarà un projecte explicatiu de la idea 
de negoci que tindrà una extensió màxima de 
cinc pàgines.
Es presentarà un vídeo explicatiu de duració 
màxim de 3 minuts que destaque els aspectes 
més rellevants de l'equip i de la idea de nego-
ci.

Capacitat: 
Equips de 2 a 4 components. Els professors 
escolliran els 3 millors projectes del centre

Lloc:
Sala de Graus del Campus d’Alcoi

Data de l'activitat:
Lliurament de treballs – febrer 2023 
Lliurament de premis – març 2023

Horari:
Per determinar.

Observacions:
Els treballs s'envien prèviament.

UPV. CONCURS IDEAT

15.11 UPV. CONCURS IDEAT

Els treballs s'envien prèviament.:
Els professors poden inscriure's a la 
llista d’interessats per a rebre un avís 
quan s’obrin les inscripcions de l’acti-
vitat a través del formulari del web de 
la Setmana de la Ciència > Joves con-
Ciència > JC Edició 2022-23. A més, 
s’envia un correu electrònic als col·le-
gis i professors interessats quan s’obri 
el termini d’inscripció i es publica al 
web.  

https://semanaciencia.alcoy.upv.es/ 
Nuria Tarrazó i Mar López
semanaciencia@epsa.upv.es 
Tel.: +34 96 652 84 08 (Ext. 28408)

Inscripcions obertes en octubre a tra-
vés del web de la Setmana de la Cièn-
cia a l’apartat “Joves conCiència”.
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Adreçat a:
Batxillerat científic, tecnològic i/o artístic i ci-
cles formatius

Objectius: 
 Aquest concurs té per objecte despertar 

l'interès sobre la importància que el disseny 
de productes té en la vida quotidiana i més 
concretament en com el disseny pot acon-
seguir un producte sostenible.

 Així mateix, es pretén incentivar als estudi-
ants participants en el desenvolupament de 
competències, habilitats, capacitats i apti-
tuds en matèria de disseny, així com afavo-
rir el desenvolupament d'habilitats socials i 
comunicatives.

Descripció:
Està adreçat a estudiants de 1r i 2n de Batxi-
llerat Científic, Tecnològic i/o Artístic i cicles 
formatius. Es llança un repte per a dissenyar 
un prototip i desenvolupen el projecte als seus 
centres educatius.

Capacitat: 
Sense límit. (Equips màxim de 2 alumnes)

Lloc:
Instal·lacions del Campus d’Alcoi

Data:
Lliurament de treballs – març 2023 
Lliurament de premis – abril 2023

Horari:
De matí a les instal·lacions del Campus d’Alcoi

CONCURS DE ROBÒTICA CONCURS DE DISSENY INDUSTRIAL (ECOJOGUET)

15.12. UPV. CONCURS DE DISSENY INDUSTRIAL (ECOJOGUET)

Observacions:
Els treballs s'envien prèviament.
Podrà triar-se la modalitat de disseny 
2D o la modalitat disseny 3D.

Inscripció:
Els professors poden inscriure's a la 
llista d’interessats per a rebre un avís 
quan s’obrin les inscripcions de l’acti-
vitat a través del formulari del web de 
la Setmana de la Ciència > Joves con-
Ciència > JC Edició 2022-23. A més, 
s’envia un correu electrònic als col·le-
gis i professors interessats quan s’obri 
el termini d’inscripció i es publica al 
web.  

https://semanaciencia.alcoy.upv.es/ 
Nuria Tarrazó i Mar López
semanaciencia@epsa.upv.es 
Tel.: +34 96 652 84 08 (Ext. 28408)

Inscripcions obertes en novembre a 
través del web de la Setmana de la Ci-
ència a l’apartat “Joves conCiència”.
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Adreçat a:
3r i 4t ESO – Batxillerat – FP bàsica - cicles 
formatius

Objectius: 
 L'objectiu és desenvolupar un vídeo de 3-4 

minuts en què es mostra un experiment re-
lacionat amb la física o la química, realitzat 
als laboratoris del centre escolar.

Descripció:
Els vídeos es publiquen en Youtube del nostre 
Campus: www.youtube.com/user/upvalcoy. 
Consta de dues modalitats, en la modalitat A: 
3r- 4t d'ESO,  FB bàsica i cicles formatius de 
grau mitjà, i en la modalitat B: 1r i 2n de batxi-
llerat i cicles formatius de grau superior.
El jurat estarà compost per: docents dels col-
legis i professors d'enginyeria química. 

Capacitat: 
Sense límit.

Lloc:
Entrega de premis al campus.

Data de l'activitat:
Lliurament de treballs – abril 2023 
Lliurament de premis – maig 2023

Horari:
De matí a les instal·lacions del Campus d’Alcoi

Observacions:
Els treballs s'envien prèviament.

UPV. CONCURS «MOSTRA LA CIÈNCIA EN VÍDEO»

15.13 UPV. CONCURS «MOSTRA LA CIÈNCIA EN VÍDEO»

Els treballs s'envien prèviament.:
Els professors poden inscriure's a la 
llista d’interessats per a rebre un avís 
quan s’obrin les inscripcions de l’acti-
vitat a través del formulari del web de 
la Setmana de la Ciència > Joves con-
Ciència > JC Edició 2022-23. A més, 
s’envia un correu electrònic als col·le-
gis i professors interessats quan s’obri 
el termini d’inscripció i es publica al 
web.  

https://semanaciencia.alcoy.upv.es/ 
Nuria Tarrazó i Mar López
semanaciencia@epsa.upv.es 
Tel.: +34 96 652 84 08 (Ext. 28408)

Inscripcions obertes en octubre a tra-
vés del web de la Setmana de la Cièn-
cia a l’apartat “Joves conCiència”.
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