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Vila-real pertany des de 1998 a la xarxa 
de l’Associació Internacional de Ciutats 
Educadores, això vol dir que l’Ajuntament té 
un objectiu clar: l’educació és competència de 
tota la societat.

L’Associació Internacional de Ciutats Educa-
dores és una organització internacional 
de governs locals compromesos amb el 
compliment de la Carta de Ciutats Educadores, 
nascuda l’any 1994 en el marc del III Congrés 
de Ciutats Educadores de Bolonya. Aquesta 
organització és la formalització del moviment 
de Ciutats Educadores que va iniciar-se 
en la celebració a Barcelona del I Congrés 
Internacional de Ciutats Educadores el 1990.

Una ciutat com Vila-real compta amb les millors 
condicions materials per a establir una oferta 
general de difusió dels aprenentatges i dels 

coneixements útils per a viure en societat. 
Vila-real és una ciutat plena de possibilitats i 
d’ofertes educatives pròximes als seus habitants 
per a formar una veritable escola de ciutadans.

L’objectiu d’aquest projecte és clar: apropar a la 
ciutadania la possibilitat de l’aprenentatge i no 
sols l’acadèmic o formal, sinó també ha d’exercir 
i desenvolupar les funcions tradicionals, les de 
formació, promoció i desenvolupament de tots 
els seus habitants. És clar que ha d’atendre 
prioritàriament els xiquets i els joves, però 
també pretén la incorporació de persones de 
totes les edats en la formació al llarg de la vida. 
L’objectiu constant d’una ciutat educadora és 
aprendre, intercanviar, compartir i per tant, 
enriquir la vida dels seus habitants.

Rosario Royo Navarro

Regidora d’Educació
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HISTÒRIA

La Universitat Popular de Vila-real es 
constitueix a partir de l’any 1986 i es 
considera una de les pioneres a la província 
de Castelló.

Dos són els fonaments bàsics que promouen 
la Universitat Popular: fomentar la 

participació i la creativitat.

Els seus objectius són:

Potenciar l’artesania tradicional.

Donar a conéixer el nostre patrimoni 
natural, històric i artístic.

Crear un espai de debat on la fi losofi a és 
el fi l conductor.

Utilitzar les noves tecnologies per a la 
formació a través de l’Aula Mentor.

Els tallers es desenvolupen en dues 

campanyes anuals i fi nalitzen amb una 
exposició col·lectiva.

La primera campanya es realitza des de 
primers de febrer fi ns a maig.

La segona campanya es realitza des de 
mitjan setembre fi ns a mitjan desembre.

Agraïm la col·laboració de la Diputació 
Provincial de Castelló.

UNIVERSITAT POPULAR



TALLER D’AUTOMAQUILLATGE
I  TRUCS DE PERRUQUERIA

Taller que ajudarà a conéixer les tècniques 
bàsiques del pentinat i del maquillatge per 
a poder eixir d’una emergència.

Disposem de 20 places.

BALLS

Balls de saló tant estàndard com llatins.

Ball com a teràpia, com millorar les 
condicions físiques i mentals, com a través 
del ball es millora la memòria i enforteixen 
els músculs. 

Sevillanes, s’incorpora aquesta disciplina 
pels seus benefi cis saludables, per la seua 
força en l’expressió, per l’elegància en els 
moviments i la popularitat.

En aquest moment disposem de 120 places, 
les classes s’impartiran en horaris i espais 
diferents.

CURS DE JARDINERIA BÀSICA

Hort urbà al balcó, permet valorar el vessant 
terapèutic i de desenvolupament de la 
persona a través del contacte físic i directe 
amb la natura.
Permet l’accessibilitat a tots els col·lectius. 
L’aplicabilitat del taller comença en el 
mateix domicili.

Hort ecològic, conéixer les plantes de l’hort 
i com es treballa una superfície xicoteta.   

En aquests cursos es treballen les nocions 
bàsiques de l’agricultura i els seus benefi cis. 

Disposem de 30 places

BENESTAR



TALLER DE MAITE

En el taller de Maite, els alumnes rebran una 
introducció a la pintura sobre llenç, fusta, 
ferro, xapa metàl·lica, etc., es pot utilitzar oli 
o qualsevol pintura acrílica, passarem per 
les diferents textures de cossos a enganxar 
sobre el llenç i els materials més diversos.

Disposem de 30 places.

PINTURA

En el taller, els alumnes rebran una 
introducció a la pintura a l’oli i altres 
tècniques, es podrà partir de models que 
hi ha al mercat, de fotografi es...També es 
coneixeran els materials, les tècniques, els 
efectes i els colors perquè cada obra tinga 
l’estil personal desitjat.

Disposem de 30 places.

TÈCNIQUES DECORATIVES

Es proposa  la decoració de tot allò que 
considerem: ventalls, fi gures, fustes, vidre... 
tot el que la nostra imaginació cree.

Disposem de 15 places.

TALLER DE CERÀMICA

Es podran realitzar peces ceràmiques tant 
artístiques com funcionals en diferents 
materials...

Disposem de 15 places.

ARTESANIA I ARTÍSTICA



LABORS AMB RETALLS
DE TELES

Curs basat en tècniques d’unir retalls 
amb gran varietat de formes i colors que 
formen dibuixos geomètrics que més tard 
s’encoixinen per a confeccionar tapissos, 
coixins, cobertors, etc.

S’ofereixen 3 grups de 12 places cadascun.

BOIXETS

Aquest curs ofereix les tècniques bàsiques 
de la confecció de puntes amb l’antic art 
dels boixets. Són quatre grups en dos llocs 
i amb dos horaris diferents de 15 persones 
per grup.

ARTESANIA I ARTÍSTICA
CALATS

La tècnica de calats consisteix a extraure 
fi ls del teixit i fi xar brides amb fi l. En aquest 
taller es treballa tot tipus de tela de fi l, es 
faran calats i milanos en jocs de tovalles, de 
taula, de llit, cortines, mocadors, coixins, 
enagües de comunió, etc.

S’ofereixen 3 grups de 15 places cadascun.

NOCIONS BÀSIQUES DE 
COSTURA

Curs en el qual s’intenta ensenyar les nocions 
bàsiques de la costura (cosir un botó, cosir 
una cremallera, arreglar els baixos d’uns 
pantalons, girar el coll d’una camisa...). 
També es podran ampliar conceptes com ara 
cosir cortines, fer unes estovalles, tovallons 
o qualsevol altra idea que els participants 
del curs proposen.

Aquest curs, en les circumstàncies 
econòmiques actuals, serà d’un gran profi t 
per a les economies domèstiques.

Disposem de 15 places.



RESTAURACIÓ DE MOBLES

En aquest taller, a banda de reciclar 
mobles, de manera artesanal, recuperem 
mètodes com el poliment per a donar-los 
una vida més llarga, es crea un ambient de 
companyonia, ja que hi ha treballs que són 
laboriosos i en ocasions necessiten l’ajuda 
d’altres persones.

S’ofereixen 3 grups de 12 places cadascun.

NOCIONS BÀSIQUES 
D’INICIACIÓ EN LA CONSERVACIÓ 
DEL MOBLE ANTIC

Aquest curs va adreçat a estudiar les nocions 
bàsiques de la importància de conéixer la 
fusta i les tècniques a l’hora de valorar un 
moble i poder datar-lo.

Disposem de 20 places.

ARTESANIA I ARTÍSTICA
CURS DE TAPÍS

Curs d’iniciació al tapís, on s’utilitzarà la 
tècnica Gobelino i l’alumnat podrà teixir els 
seus dibuixos.

Disposem de 15 places.

CURS D’ENCORDAT
DE CADIRES

L’alumne podrà realitzar mitjançant el 
trenat el seient d’una cadira amb diferents 
efectes, mostres o dibuixos, amb trenyella 
d’espart, corda fi na de pita, sisal, ràfi a natural 
i sintètica.

Disposem de 15 places.



FORMACIÓ GENERAL

FA TEMPS QUE VAS DEIXAR 

D’ESTUDIAR? VOLS RECICLAR-TE?

Aquest curs va adreçat a persones que per 
diferents circumstàncies van deixar els 
estudis i no els van acabar o volen apropar-
se de nou als llibres (matemàtiques, llengua, 
cultura general...).

Un grup, màxim 20 alumnes.

ITALIÀ PER A VIATGERS

Aquest curs va adreçat a estudiar les nocions 
bàsiques de l’italià per a apropar-nos al 
coneixement de l’entorn cultural italià i 
l’adquisició de recursos per tal de poder 
comunicar-nos.

Un grup, màxim 20 alumnes.

RUS BÀSIC PER A VIATGERS

Aquest curs va adreçat a estudiar les 
nocions bàsiques de rus per a apropar-
nos al coneixement de l’entorn cultural rus 
i l’adquisició de recursos per tal de poder 
comunicar-nos.

Un grup, màxim 20 alumnes.

INFORMÀTICA

En aquest taller, els alumnes aprendran les 
nocions bàsiques de l’ús i aplicacions de 
l’ordinador.

Un grup, màxim 16 alumnes.

FORMACIÓ GENERAL



AULA MENTOR

L’Aula Mentor és una iniciativa de formació 
oberta i a distància a través d’Internet, adreçada 
a persones adultes que desitgen ampliar les 
seues competències personals i professionals. 
Aquest projecte està impulsat per un conveni 
entre l’Ajuntament de Vila-real i el Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport.

Els objectius de l’Aula Mentor són proporcionar 
una alternativa en matèria de formació a 
la població adulta que no té l’oportunitat 
d’assistir a l’oferta presencial i el seu ritme 
d’aprenentatge i dedicació requereix un 
sistema totalment fl exible no subjecte ni a 
horaris ni a terminis de cap tipus.

L’oferta formativa es materialitza en un 
conjunt de cursos en actualització permanent, 
organitzats en àrees formatives i que han estat 

dissenyats i adaptats especialment per a les 
característiques dels potencials destinataris i 
de la modalitat d’ensenyament.

Tots els cursos de l’Aula Mentor es troben 
agrupats per àrees formatives: informàtica i 
internet, xarxes i equips informàtics, disseny 
i autoedició, instal·lacions, certifi cació acadè-
mica CISCO, ofi màtica, programació, ecologia, 
disseny web, tècniques audiovisuals, salut, 
educació, caràcter professional, emprenedors, 
energia i cultura i formació general. 

Els cursos duren dos mesos i tenen un examen 
presencial. La tutoria és telemàtica i personal, 
el tutor assignat resoldrà totes les qüestions 
del curs escollit.

Aquesta formació està homologada pel 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

AULA MENTOR

més informació

http://aulamentor.vila-real.es/


Si ens preguntem pels orígens del nostre poble 
convindrà que moltíssims ciutadans de Vila-real 
coneguen algunes coses al voltant de quina 
persona el va fundar, quan el va fundar i, fi ns i 
tot, per què es va fundar. El mateix passa si ens 
preguntem per algun personatge important. 
Ni cal dir res més si ja ens posem en matèria 
agrícola i industrial. Més encara: la nostra cuina, 
músics, escultors, pintors, escriptors… Tota 
aquesta saviesa popular no ho és tant si ens 
preguntem al voltant del nostre medi ambient. 
En aquestes jornades, s’intentarà aproximar els 
ciutadans de Vila-real a conéixer un poc més 
el nostre medi ambient: els nostres paisatges, 
la nostra vegetació, els nostres animals, la 
importància de l’aigua, la infl uència de les 
nostres activitats en el territori i les solucions 
adoptades, en defi nitiva, aprendre a veure el 
nostre poble des d’un punt de vista diferent a 
l’habitual.

Aquestes jornades es complementen amb 
quatre eixides relacionades amb el medi 
ambient i concretament amb el paratge del 
Termet,  i una eixida de caràcter urbà per al 
coneixement de les principals fi tes històriques 
i arquitectòniques del nostre poble.

De Santa Quitèria a la Mare de Déu de Gràcia: 

aquest recorregut tracta de l’aprofi tament de 
les aigües, els molins i les séquies. També es 
treballa l’observació del canvi del paisatge 
i els diferents tipus de vegetació al llarg de 
l’itinerari. 

L’ermita: es tracta la importància cultural, 
religiosa, mediambiental i històrica de l’ermita 
amb una visita al Museu Etnològic, el passeig 
del Botànic Calduch i el molí de l’Ermita. 

El bosc de ribera. Els Matxos i el 

mesurador: es treballa l’observació de la 
vegetació característica del bosc de ribera 
i l’aprofi tament de les aigües del riu Millars.

El paisatge protegit de la desembocadura 

del riu Millars: visita a la zona protegida de
les goles del riu Millars. Fauna i fl ora associada. 
Observació d’aus més característiques.

Coneix Vila-real: itinerari urbà pel poble de 
Vila-real. Els principals elements arquitec-
tònics religiosos: la basílica de Sant Pasqual i 
l’arxiprestal Sant Jaume. La plaça de la Vila i 
la torre Motxa: la fundació de Vila-real.

JORNADES
CONEIX VILA-REAL I EL SEU ENTORN



JORNADES

TALLER HUMANISTA

Què és l’ètica? Què és la moral? S’han perdut 
els valors que ens fan ser persones en favor 
dels valors econòmics? Hi ha Déu? Si en 
alguna ocasió, alguna d’aquestes preguntes 
ha assaltat la teua consciència i no has sabut 
què respondre, potser aquest siga un espai 
on alguna d’elles trobe la llum.

No es tracta de fer-nos uns genis del 
pensament, sinó de trobar un espai on poder 
parlar, refl exionar i debatre totes aquelles 
inquietuds que marquen el nostre dia a 
dia. Per això els demanarem ajuda als grans 
pensadors de la història de la humanitat, 
amb les seues idees i treballs serà més fàcil 
trobar llum, en l’ombra que l’angoixa de la 
ignorància produeix en tots nosaltres.

Aquestes jornades tenen el propòsit 
d’estimular el pensament i la refl exió pròpies 
al voltant d’un tema sempre tan polèmic 
com és la política, sense passar per alt 
qüestions relatives a l’ètica individual i a la 
responsabilitat personal de cadascú, a fi  de 
buscar el ciutadà ideal. Es complementaran 
amb conferències i xarrades.

TALLER DE TERÀPIES 
NATURALS

Taller teòric i pràctic dels benefi cis dels 
recursos naturals com ara drenatges, 
refl exoteràpia podal i termoteràpia.

TALLER LITERARI

Consisteix en classes teòriques i pràctiques 
per aprendre a utilitzar una sèrie de tècni-
ques bàsiques per a millorar l’expressió 
escrita.



C O N S E L L E R A  D ’ E D U C A C I Ó,  C U LT U R A  I  E S P O R T

Universitat Popular
Educació

.c
om

UNIVERSITAT POPULAR - Regidoria d’Educació

C/ Major, 37-39, Casa dels Mundina
Telèfon 964 54 72 40 - universitatpopular@ajvila-real.es

www.vila-real.es

http://www.vila-real.es/
http://www.dipcas.es/
http://www.cece.gva.es
http://www.vila-real.es/portal/p_85_contenedor5.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&codbusqueda=148&language=ca&codResi=1&codMenuPN=547&codMenuSN=116&codMenu=144&layout=p_85_contenedor5.jsp
mailto:universitatpopular@ajvila-real.es
www.edcities.org/%E2%80%8E
http://www.pasku.com
http://innpulso.fecyt.es/
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