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Introducció

Los humanos han abandonado el corazón, 
simbólicamente hablando, y buscan el 
poder. Y como el dinero da mucho poder, 
hacen todo lo posible para ganar al máximo, 
sin considerar lo que hacen sufrir a los 
demás, y su corazón se endurece.

También buscan el saber, pero como su 
objetivo no es desinteresado, este saber 
sólo sirve para extraviarles. Por esto no 
se sienten felices. Son ciertamente más 
poderosos y más instruidos, pero no son 
felices. Para ser felices, deben volverse 
hacia cualidades del corazón: la bondad, la 
dulzura, la generosidad, el perdón…

Omraam Mikhaël Aïnhov



Universitat Popular

HISTÒRIA

Històricament, el desenvolupament de les 
universitats populars entronca amb una 
tradició iniciada a principis del nostre segle 
amb la Institución Libre de Enseñanza i 
l’Escola Nova.

A partir de la instauració de la democràcia, 
s’assenten a diferents llocs de l’Estat com 
espais de formació sociocultural, per tal de 
pal·liar l’alta taxa d’analfabetisme entre la 
població adulta.

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. 

És una institució creada per a dinamitzar 
la   creativitat i crear vincles culturals en 
els nostres  ciutadans, així com per a oferir 
altres formes d’ocupació del temps lliure. 
Així mateix, fomenta les tradicions més 
arrelades de la nostra comarca, i realitza 
diversos tallers que conserven els treballs 
artesanals dels nostres avantpassats. En les 
últimes campanyes, s’han organitzat viatges 
culturals, xarrades i exposicions dels treballs 
realitzats en els diferents tallers.



Universitat Popular

PER QUÈ ES CARACTERITZA?

Actua en l’àmbit del municipi.

Facilita l’accés a la cultura i la formació de 
les persones.

Dinamitza la vida cultural de la ciutat.

Promou activitats per al temps lliure i 
oportunitats de relació amb altres per tal 
de fomentar la convivència, l’educació en 
valors i la participació.

Propicia el desenvolupament cultural com a 
patrimoni de béns i sistemes de valors ètics 
i de solidaritat.

QUÈ OFEREIX?

Ofereix un programa de tallers per a millorar 
el desenvolupament personal.



BALLS

Un dels objectius principals del ball és 
la socialització, aprendre amb la música 
la coordinació dels moviments, per això 
l’oferim  com a teràpia. A través dels 
diferents ritmes es pot obtenir una millora 
de les condicions físiques i mentals, també 
la memòria, l’equilibri i l’enfortiment dels 
músculs.

MUSICOTERÀPIA

L’objectiu principal d’aquest taller és oferir 
un espai on, mitjançant experiències 
musicals i dinàmiques de grup, les persones 
experimenten, comparteixen, gaudeixen i 
es promou un creixement personal i grupal.

TALLER D’EXPRESSIÓ ORAL

Aquest taller pretén desenvolupar l’habilitat 
de l’expressió oral a través de tècniques 
de comunicació, augmentar la seguretat 
davant del públic, augmentar l’autoestima, 
ajudar a créixer personalment i creure en les 
pròpies possibilitats. Donar a conèixer un 
recurs de benestar, útil i necessari.

Benestar



Artesania i artística

PINTURA

En el taller l’alumnat gaudirà d’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.

TÈCNIQUES DECORATIVES

Es proposa  decorar tot allò que considerem, 
ventalls, fi gures, fustes, vidre... És a dir, tots 
aquells objectes que puguem personalitzar, 
per a crear una obra d’art amb la nostra 
destresa.

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.



Artesania i artística

LABORS AMB RETALLS

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

BOIXETS

Aquest curs ofereix les tècniques bàsiques 
de la confecció de puntes amb l’antic art 
dels boixets i les seues aplicacions.

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, 
sinagües de comunió, etc.



FORMACIÓ GENERAL

FA TEMPS QUE VAS DEIXAR 

D’ESTUDIAR? VOLS RECICLAR-TE?

Aquest curs va dirigit a persones que, per 
diferents circumstàncies, van deixar els 
estudis sense concloure’ls o volen apropar-
se de nou als llibres (matemàtiques, llengua, 
cultura general...).

ITALIÀ PER A VIATGERS

Aquest curs té com a objectiu proporcionar 
als alumnes els elements lingüístics 
necessaris per a utilitzar la llengua com a 
vehicle d’expressió i comunicació bàsica en 
situacions quotidianes, obtenir habilitats 
per a presentar-se, demanar informació...

FRANCÉS PER A VIATGERS

França és el país més visitat del món, amb 
més de 70 milions de visitants per any. Amb 
algunes nocions de francès, resulta molt més 
agradable visitar tant poblacions franceses 
com altres països que tenen con a llengua 
coofi cial el francès.

ANGLÉS PER A VIATGERS

L’anglès és un dels idiomes amb més 
demanda en la nostra societat. A fi  de 
facilitar-ne l’aprenentatge com a eina d’us 
col·loquial s’ha creat aquest curs.

INFORMÀTICA

Les noves tecnologies encara 
són, per a moltes persones, 
una novetat. Ara es diu que 
som analfabets tecnològics. 
Per tal de pal·liar aquesta 
situació, oferim dos tallers, un 
d’informàtica bàsica i un altre 
per a aprendre a navegar per 
Internet. L’objectiu principal és 
aconseguir superar la bretxa 
digital.

Formació general



AULA MENTOR

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

L’objectiu de l’Aula Mentor és proporcionar una 
alternativa en matèria de formació a la població 
adulta que no té oportunitat d’assistir a l’oferta 
presencial i que té un ritme d’aprenentatge i 
dedicació que 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 permanent actualització, 
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 acadèmica 
CISCO, ofi màtica, programació, ecologia, 
disseny web, tècniques audiovisuals, salut, 
educació, caràcter professional, emprenedoria, 
energia i cultura i formació general. 

Els cursos duren dos mesos i hi ha 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/


Jornades

La nostra ciutat: 

Diversos itineraris que ens faran descobrir 
elements patrimonials i culturals, ignorats 
per la quotidianitat. 

L’aigua:

L’aprofi tament de les aigües, els molins i les 
sèquies. Observació del canvi del paisatge, 
visita al mesurador, l’assut i el molí. 

L’ermita:

Importància cultural, religiosa, mediambiental 
i històrica de l’ermita, la coveta i el Museu 
Etnològic.

El bosc de ribera:

Observació de la vegetació característica del 
Termet i el passeig del Botànic Calduch.

CONEIX VILA-REAL I ELS SEUS VOLTANTS

Els objectius generals de les jornades són donar a conèixer la història de 

Vila-real i el seu patrimoni religiós i històric i fomentar en la població actituds que promoguen 
conductes per a respectar, valorar i millorar el nostre patrimoni històric i religiós.

Per a completar aquestes jornades s’organitzaran les eixides següents. Aquest serà el seu contingut:



Jornades

TALLER HUMANISTA

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 trobe la llum: 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?

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 propis 
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 col·loquis.



Punt de trobada

Àrea de Família, en la qual la formació versarà 
sobre economia, tradicions, com resoldre 
confl ictes habituals, etc.

Àrea  de Creixement Personal, amb jornades 
per a desenvolupar eines que ens ajuden a 
adaptar-nos als nous temps (psicològiques, 
físiques i, com no, mentals).

Àrea Artística, amb organització de jornades, 
xarrades i audicions que ens ajuden a 
completar les iniciatives culturals de la nostra 
ciutat.

Àrea de Natura en què, aprofi tant el nostre 
estimat paratge, donarem suport a totes  les 
iniciatives que es puguen plantejar.

Àrea Científi ca, amb activitats entorn a la 
Càtedra d’Innovació Ceràmica.

Àrea de la Solidaritat, per mitjà de persones 
amb disponibilitat horària, volem donar 
suport a iniciatives diferents.

Gestionat per l’Associació Cultural El Bressol, hem fi cat en marxa un lloc interactiu denominat 
Centre d’Intercanvi del Coneixement.

 Objectius: donar resposta a la necessitat de formar part activa en la nostra societat. 

Persones a les quals va dirigit: majors de 16 anys que tinguen alguna cosa per a aportar o que 
vulguen rebre formació.

El Centre d’Intercanvi del Coneixement estarà dividit en àrees:

Les activitats es desenvoluparan a través de tallers, jornades, qualsevol modalitat que la persona 
que organitza crega que pot obtenir els objectius desitjats.

Les activitats estaran dirigides per voluntaris, persones amb coneixement sufi cient de la matèria 
que s’impartirà, que proposaran el seu projecte i com volen desenvolupar-lo.

El projecte s’haurà de fer arribar a l’adreça electrònica de l’AC El Bressol. La Junta Directiva valorarà 
la seua idoneïtat i com fi car-lo en marxa.



Llocs on es desenvolupen les activitats

Per tal d’apropar la formació a la ciutadania i fer un ús responsable dels espais, adeqüem 
les activitats als centres:

AV HOSPITAL Artesania Dijous de 9.30 a 12.30 h

AV EL PILAR Artesania Dimecres de 17.00 a 20.00 h 
Divendres de 17.00 a 20.00 h

AV TORRE MOTXA Artesania Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 15.30 a 17.00 h

CONVENT DE SANT PASQUAL Artesania Dilluns, dimarts i dimecres
de 15.30 a 18.30 h

TALLER  DE SARA Artesania Dilluns i dimarts de 17.00 a 20.00 h 
Dimecres  de 9.30 a 12.30 h

FILIGRANES Artesania       Dimarts i dijous de 16.00 a 19.00 h

PINTAT A MÀ MARISA Artística          Dilluns i dimarts de 17.00 a 18.30 h

ESCOLA TALLER Artística De dilluns a dijous de 16.30 a 20.30 h

IES FRANCESC TÀRREGA Formació       Dilluns i dimecres de 17.15 a 20.30 h

CEA TERMET Formació       Dimarts i dijous de 10.00 a 12.00 h

BUC:
BIBLIOTECA UNIVERSITÀRIA
DEL CONEIXEMENT                  

Formació       Dimarts i dijous de 18.00 a 19.30 h
Divendres de 17.00 a 20.00 h

VIVERS D’EMPRESES         Ofi màtica Dimarts  divendres de 9.30 a 11.00 h

EDIFICI DE LA PANDEROLA Formació De dilluns a divendres
de 17.30 a 21.00 h



Campanyes

CAMPANYES

Per als tallers hi ha dues campanyes:

La 59a, del 16 de febrer al 16 de maig de 2015

La 60a, del 14 de setembre al 14 de desembre de 2015

Per a l’Aula Mentor i per al Punt de Trobada les activitats són tot l’any.  

INSCRIPCIONS

A partir del 28 de gener fi ns a completar places,
de 10.00 a 13.00 h a la Casa dels Mundina.

PREUS

DESCOMPTES

Els vigents segons l’ordenança fi scal

Tallers amb menys de 12 alumnes
o amb ús d’ordinadors 75 € per trimestre

Tallers amb 15 places o més 60 €

Jornades 20 €

Cursos Aula Mentor 48 €

Punt de Trobada segons activitat



Universitat Popular
Educació
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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.pasku.com
http://universitatpopular.vila-real.es/
mailto:universitatpopular@ajvila-real.es
http://www.edcities.org
http://www.dipcas.es/es
http://innpulso.fecyt.es/Pginas/Home.aspx
http://universitatpopular.vila-real.es/
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