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FINALITAT I ABAST
La Motxilla Cultural és un catàleg en xarxa que inclou activitats culturals i educatives per
als centres escolars de la Comunitat Valenciana i pretén ser un instrument per a la informació i la
consulta dels centres educatius a l'hora de determinar les seues activitats complementàries
curriculars.
És un projecte que vol aprofundir en la relació entre la cultura i l'educació per tal de
promoure la creació de nous públics des de la planificació pedagògica dels centres educatius. El
catàleg inclou tant activitats culturals que es poden materialitzar en els centres educatius, com
l'assistència i participació dels estudiants a una gran diversitat d'esdeveniments i espais culturals
valencians.
L’abast de la Motxilla Cultural és tots centres educatius no universitaris de la Comunitat
Valenciana. Les activitats estan categoritzades en quatre nivells: Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Secundària i adults.

NORMATIVA
'Fes Cultura': Pla Estratègic Cultural Valencià 2016/2020
La normativa vigent respecte a les instruccions per a l'organització i el funcionament dels
centres en funció de l’ensenyament.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
Per poder accedir al catàleg en xarxa, s’ha d’anar al següent enllaç:
http://www.ceice.gva.es/cataleg. Ací es troben totes les activitats que les entitats han publicat.
El menú disposa de tres opcions: què, qui i busqueu:
•

Què: submenú amb els següents apartats en els quals es poden filtrar les activitats.
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- Tipus d’activitat: taller, espectacle, trobada, concurs, visites didàctiques, altres
tipus d'activitats.
- Nivell educatiu: Infantil, Primària, Secundària, Adults.
- Àmbits d'actuació: educació per a la igualtat i la convivència, educació
plurilingüe i intercultural, educació per a la salut, educació ambiental, educació
artística i educació científica.
- Temes relacionats: arts escèniques, audiovisuals i cinema, música, arts gràfiques i
plàstiques, lectura/ literatura i altres temes relacionats.
- Espais: (alternatives dels espais on es pot realitzar l'activitat, quan n'hi ha més
possibilitats que l'espai propi de l'entitat marcat en l'activitat): al centre escolar, a
la seu de l'entitat, a museu/ edifici cultural/ etc., a espai convingut amb el centre.
- Províncies d'actuació: províncies que tindrien cobertura quan es considera com a
possible l'espai convingut amb el centre o el mateix centre escolar.
- Comarques d'actuació: comarques que tindrien cobertura quan es considera com
a possible l'espai convingut amb el centre o el mateix centre escolar.
- Accés: quan l'espai on es desenvolupa l'activitat siga accessible per a tothom.
- Altres llengües: també disponible en castellà, anglés, francés, altres llengües.
•

Qui: submenú en el qual es pot fer recerca d’activitats segons l’entitat
organitzadora.

•

Busqueu: submenú en el qual l’usuari por cercar per: data, descripció, província i
població, tipus d’activitat, entitats, edat o preu.

DICCIONARI DEL RECURS
La definició de la següent paraula clau relacionada amb aquest recurs la pots trobar al
següent enllaç: http://www.gestoreducatiu.gva.es/va/diccionari
► D_0089: Motxilla cultural

ENTITATS I INSTITUCIONS
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La relació d’entitats relacionades amb aquest recurs es pot trobar en l’enllaç:
► Entitats Motxilla Cultural
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