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L’Ajuntament d’Ontinyent, el dia 27 de desembre de 2007, en ses-
sió plenària i per unanimitat, va aprovar la proposta d’incloure On-
tinyent en la Xarxa Internacional de Ciutats Educadores.

La ciutat educadora és una proposta integradora de la vida ciuta-
dana que concerneix els governs locals, però també tot tipus 
d’institucions i associacions públiques i privades. El seu objectiu 
és treballar conjuntament amb sentit educatiu en el desenvolupa-
ment de polítiques i actuacions que impulsen la qualitat de vida de 
les persones, l’esperit de ciutadans i els valors d’una democràcia 
participativa i solidària.

A l’incloure Ontinyent en la Xarxa de Ciutats Educadores, es com-
promet a seguir els principis de la Carta de Ciutats Educadores, 
principis que es podrien resumir en:

- Educació en la diversitat
- Diàleg entre generacions
- Participació ciutadana. Corresponsabilitat
- Formació als educadors informals
- Foment de la cohesió social. Acollida i no exclusió
- Ajust de l’oferta educativa a la demanda laboral
- Educació en valors

Amb aquesta guia d’activitats obrim una porta a la participació 
de la societat en l’educació de valors com el civisme, la cohesió 
social, la coeducació, el respecte als nostres majors, el respecte 
al medi ambient, i l’estima per la nostra ciutat, que és de tots i per 
a tots.

JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE
ALCALDE D’ONTINYENT

INTRODUCCIÓ
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La ciutat és una font d’educació. Educa a través de les seues ins-
titucions educatives tradicionals, de les propostes culturals, però 
també a través de la planificació urbana, de les polítiques medi-
ambientals, dels mitjans de comunicació, del teixit productiu i les 
seues empreses.

Conscient de l’impacte educatiu que comporten moltes de les 
actuacions que s’hi desenvolupen, la ciutat educadora adquireix 
el compromís de fomentar, en les seues polítiques, la informació 
comprensible per a tots els ciutadans, la participació d’aquests, la 
convivència i el civisme, la salut, la sostenibilitat… Polítiques que, 
a poc a poc, van transformant la ciutat en un lloc millor per a tots 
els seus habitants.

La ciutat educadora és aquella que entén que tota intervenció 
que es tinga lloc a la ciutat ha de tenir implícita una funció 
educativa i, per tant, és responsabilitat de tothom.

L’escola ja no pot donar resposta en solitari a les nombroses ne-
cessitats educatives que planteja hui una societat tan complexa 
com la nostra. L’escola continua sent la institució educativa més 
important, però necessita vertebrar la seua acció amb la dels al-
tres agents educatius, culturals i socials de la ciutat.

Volem fer d’Ontinyent una ciutat educadora, obrint-se a un con-
cepte d’educació que va més enllà de l’escola, que implique les 
entitats ciutadanes en un mateix objectiu, que impulse la partici-
pació dels ciutadans fins a la corresponsabilitat.

Des d’ací us convide a participar activament a fer d’Ontinyent una 
ciutat verdaderament educadora.

PEPE PLA ROS
REGIDOR D’EDUCACIÓ

introducció general
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Les propostes plantejades en aquesta Guia d’activitats socioedu-
catives estan emmarcades en els principis continguts en la Carta 
de Ciutats Educadores. Per això, s’han coordinat actuacions de 
diverses delegacions municipals, institucions i altres entitats, amb 
la finalitat d’unir accions formatives que s’ofereixen als centres 
educatius, associacions i grups.

Aquestes propostes són algunes de les que estan duent-se a 
terme en aquests moments, però la nostra idea és que aquesta 
guia siga dinàmica i oberta a incorporar noves activitats i pro-
postes que, cada vegada més, ens ofereix la ciutat.

Volem facilitar l’accés als recursos i materials que s’arrepleguen 
en la present guia, a través del web municipal:
www.ontinyent.es/educacio/ciutateducadora/guiaactivitats.

Es mostren les activitats, amb un índex temàtic per àrees, i es re-
flecteixen en fitxes que defineixen les principals característiques 
de cada una d’elles. Les activitats que requerisquen quadern de 
treball es podran descarregar en format digital.

Quan s’ompli el formulari de sol·licitud de participació, aquest 
arriba al personal tècnic responsable de cada activitat, el qual 
en realitzarà la planificació i temporalització. La concessió de 
l’activitat es remetrà bé per correu electrònic al centre sol·licitant, 
bé telefònicament.

EMÍLIA TORTOSA UREÑA
TÈCNICA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

introducció TÈCNICA
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Qui pot participar-hi:
Tots els centres educatius de la ciutat d’Ontinyent, associacions, 
entitats que estiguen interessats en qualsevol programa/activitat.

Com sol·licitar-ho:
En cada programa s’assenyala la manera de sol·licitar-ho.
En el cas d’assenyalar-hi els dies o les dates preferents de rea-
lització, s’haurà de tindre en compte l’apartat “calendari i horari” 
indicat en cada programa.

El professorat que sol·licita el programa o l’activitat es com-
promet a:
- Col·laborar en el bon desenvolupament de l’activitat. 
- Assumir les condicions específiques indicades en cada progra-
ma. 
- Responsabilitzar-se del seu grup al llarg de la visita/itinerari.
- És imprescindible la seua presència al llarg de tota la visita. 
- Comunicar amb cinc dies d’antelació les variacions o anul·lacions 
de la sol·licitud.  

Altes informacions:
- El cost dels desplaçaments serà a càrrec dels participants.
- Quan per les característiques del seu grup es considere con-
venient fer algun aclariment o modificació, es contactarà amb el 
tècnic responsable del programa. 
- Alguns dels programes poden tindre un cost de monitoratge.

NORMES DE pARTICIPACIÓ
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SOL·LICITUD DEL PROJECTE EDUCATIU

DADES DEL CENTRE

DADES DEL RESPONSABLE DEL GRUP
Nom i cognoms:
Telèfon:
Correu electrònic:

CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP
Nivell educatiu:
Nombre de professors:
Nombre d’alumnes:

ACTIVITAT EN LA QUAL VOLEU PARTICIPAR

DATA DE PREFERÈNCIA

OBSERVACIONS
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DESCRIPCIÓ: 
El barri de la Vila va ser el primer nucli urbà a la ciutat d’Ontinyent i 
el seu origen és islàmic (s. XI). Amb la conquesta de Jaume I l’any 
1244, es va produir l’assentament dels nous colons i els mudèjars 
es desplaçaren cap a l’exterior de les muralles. 
Per açò és tan important que els xiquets coneguen aquest nucli 
antic. En aquesta visita, els visitants podran veure la plaça Major, 
la font de la Bola, la plaça de la Vila, el palau de la Vila, i caminaran 
pels irregulars carrers i atzucacs. S’hi mostraran les característiques 
més importants i destacades de la Vila.

OBJECTIUS: 
- Observar les característiques arquitectòniques dels edificis públics 
de l’Edat Mitjana. 
- Valorar el nostre patrimoni historicoartístic. 
- Conéixer els orígens de la nostra ciutat, així com la vida i els cos-
tums dels nostres avantpassats. 
- Conéixer les llegendes i els jocs populars que formen part de la 
nostra cultura. 
- Explorar l’entorn medieval. 

ADREÇAT A: 
Primària i Secundària.

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT 
Material per a preparar la visita per part del professorat.

OBSERVACIONS: 
Màxim de participants: 50 alumnes.
També es pot contractar la visita guiada amb una empresa 
turística.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
TOURIST INFO ONTINYENT
Pl. Sant Roc, 2
Tel. 96 291 60 90 
ontinyent@touristinfo.net

1.1. VISITA A 
         LA VILA

1. ONTINYENT      
 HISTÒRIC

2
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1.2. VISITA AL 
         CAMPANAR

DESCRIPCIÓ: 
La torre de l’església de Santa Maria és el campanar més alt de la 
Comunitat Valenciana, amb 71,62 metres. La visita proposada per 
la Colla de Campaners d’Ontinyent ens permet veure el mecanisme 
del rellotge del campanar i les diferents campanes. I contemplar la 
ciutat des d’una perspectiva panoràmica molt interessant.

OBJECTIUS: 
- Aprendre la història del campanar d’Ontinyent.
- Conéixer les diferents campanes i els seus noms.
- Apreciar la ciutat des d’un altre punt de vista.

ADREÇAT A:
Totes les persones.

HORARI:
Les visites guiades que ofereix la Colla de Campaners d’Ontinyent 
tenen lloc els diumenges a les 10:30h.

APORTACIONS DE L’ENTITAT:
Monitor.

OBSERVACIONS: 
Els dies que hi ha tocs, no es faran visites al campanar.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
COLLA DE CAMPANERS
Tel. 626233271
colladecampaners@hotmail.com

3
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1.3. ITINERARI       
         PER LES 
       XUMENERES 

FABRILS 

DESCRIPCIÓ: 
De les més d’una vintena de xumeneres que s’han pogut 
comptabilitzar, hui se’n conserven dotze: tres pertanyents a 
fàbriques ceràmiques, una a alcoholera, dos a papereres i sis a 
tèxtils. 
L’itinerari que proposem és un passeig no només per veure de 
prop aquests gegants de maons, sinó també un recorregut per 
l’Ontinyent d’abans, el dels nostres besavis, el que va conformar 
el que som hui.

OBJECTIUS: 
- Conéixer la història de l’antiga industrialització ontinyentina.  
- Aprendre a diferenciar les diferents estructures de les xume-
neres.

ADREÇAT A:
Primària i Secundària.

APORTACIONS DE L’ENTITAT:
- Fullet d’orientació i informació sobre la ruta.
- Informació ampliada sobre els punts d’interés de l’itinerari.

OBSERVACIONS: 
Aquest itinerari està pensat per tal que es faça de manera autogui-
ada, i per això, podeu agafar tota la informació que necessiteu en 
l’adreça de baix i al MAOVA. Així com informació ampliada sobre 
aquests punts: xumeneres rehabilitades (4), xumeneres supervi-
vents (8) i xumeneres desaparegudes (8).

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
TOURIST INFO ONTINYENT
Pl. Sant Roc, 2
Tel. 96 291 60 90 
ontinyent@touristinfo.net

4
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1.4. ITINERARI 
         NOBLES I 
         IL·LUSTRES          
         D’ONTINYENT 

DESCRIPCIÓ: 
Recorregut pel carrer Major, artèria principal de la població durant 
els segles XVIII i XIX, on es concentren la majoria de les cases 
senyorials i palaus de diversos llinatges nobiliaris oriünds de 
l’Ontinyent d’aquella època. 

Al llarg del recorregut descobrirem personalitats com el cèlebre 
compositor Josep Melcior Gomis, el magistrat Miguel Osca, els 
barons de Santa Bàrbara, l’eminent polític Lluís Maians o els 
comtes de Torrefiel, entre altres. 

La vida d’aquests importants personatges transcorre al segle XIX, 
l’època dels grans canvis, un segle amb esdeveniments polítics 
transcendentals en la història del país, i el segle de la gran revolució 
burgesa.

OBJECTIUS: 
- Conéixer personalitats cèlebres d’Ontinyent que han destacat en 
diverses àrees com ara la música, la política...
- Conéixer la història de les cases senyorials i els palaus del carrer 
Major.

ADREÇAT A:
Secundària, Batxillerat.

HORARI: 
Per a fer les visites s’ha de concertar prèviament.

APORTACIONS DE L’ENTITAT:
- Material didàctic.

OBSERVACIONS: 
- Màxim de participants: 50 alumnes.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
TOURIST INFO ONTINYENT
Pl. Sant Roc, 2
Tel. 96 291 60 90 
ontinyent@touristinfo.net

5
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1.5. ITINERARI  
         UN RIU AMB         
         HISTÒRIA

6

DESCRIPCIÓ: 
Es tracta d’un itinerari en què es fa una mirada a la ciutat des 
del llit del riu, la qual ens ofereix una imatge distinta de la ciutat 
on vivim. És un recorregut on s’insereixen molins, xumeneres, 
vestigis fabrils, ponts, esglésies, coves, muralles i camins que han 
sobreviscut al demolidor pas del temps, i ara s’entrecreuen i es 
mesclen en una panoràmica innovadora de l’Ontinyent que va ser i 
ara sols és reminiscència.

OBJECTIUS: 
- Conéixer la història dels diversos usos i aprofitaments que, les 
distintes societats ontinyentines, han fet del riu que divideix la ciu-
tat.
- Conéixer la història dels diferents elements que trobem al llarg 
del riu.

ADREÇAT A:
Tot el públic.

APORTACIONS DE L’ENTITAT:
- Fullet d’orientació i informació sobre la ruta.
- Informació ampliada sobre els punts d’interés de l’itinerari.

OBSERVACIONS: 
Aquest itinerari està pensat perquè es faça de manera autoguiada, 
i per això, podeu agafar la informació que necessiteu en l’adreça 
de baix, així com informació més detallada dels punts d’interés del 
recorregut.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
TOURIST INFO ONTINYENT
Pl. Sant Roc, 2
Tel. 96 291 60 90 
ontinyent@touristinfo.net
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2.1. VISITA
          AL 
          MAOVA

DESCRIPCIÓ: 
El Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Albaida és un cen-
tre de conservació, gestió, investigació i divulgació del patrimoni 
arqueològic. Es tracta d’un arxiu del llegat material dels diferents 
pobles i cultures que ens han precedit a través del temps en el 
nostre entorn físic.  Està situat en ple centre històric de la ciutat, als 
peus de la torre del campanar de Santa Maria. 

El MAOVA disposa d’una gran varietat d’objectes elaborats amb 
diferents materials: ceràmica, vidre, pedra, etc., amb un ampli 
marc cronològic que abraça des de la fi del Paleolític fins a l’Edat 
Moderna. S’hi exposa només una mostra significativa.

OBJECTIUS: 
- Conéixer amb major profunditat els diferents pobles i cultures que 
han passat pel nostre entorn físic al llarg del temps. 
- Conéixer les diverses etapes de la història de la humanitat. 
- Saber el funcionament d’un museu. 

HORARI:
De dilluns a divendres de 10 a 13:30 h i de dimarts a dissabte de 
18 a 21 h.

APORTACIONS DE L’ENTITAT:
- Quadern didàctic per a preparar la visita per part del professorat.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
MAOVA
C. Regall, 2
Tel.: 96 291 13 73 o 679183851
info@maova.com

2. MUSEUS

7
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2.2. VISITA A 
          L’AULA 
          MUSEU DE        
          L’ESCOLA 
          DE LA   
          II REPÚBLICA

DESCRIPCIÓ: 
El Seminari d’Història de l’Escola del Departament d’Educació 
Comparada i Història de l’Educació de la Universitat de València, 
ha posat en funcionament un espai dedicat a recuperar el patrimoni 
historicoeducatiu valencià mitjançant la recreació d’una aula escolar 
corresponent al període republicà comprés entre 1931 i 1936. 
L’aula està ubicada en l’edifici conegut com El Grupo, inaugurat 
en 1934, durant la II República, i que en l’actualitat forma part del 
Campus Ontinyent de la Universitat de València on es cursen els 
estudis de Grau en Mestre/a en Educació Infantil dins de la Facultat 
de Magisteri.

OBJECTIUS: 
- Recuperar una aula tal com era durant la II República, amb la 
finalitat que les noves generacions coneguen què va significar 
aquella etapa de modernitat.
- Promoure la localització, recuperació i conservació dels mate-
rials, alhora que mostrar aquelles produccions i béns patrimonials 
d’interés per a la història educativa valenciana relacionats amb el 
període comprés entre 1931 i 1936.
- Difondre les aportacions educatives durant la II República i facili-
tar l’espai per a la formació i recerca.
- Recuperar la memòria d’unes persones (mestres, polítics...) que 
intentaren renovar l’escola i la societat, dins del paradigma d’una 
educació pública, laica, democràtica i solidària.

ADREÇAT A:
Professorat d’educació infantil, primària i secundària, alumnes uni-
versitaris, alumnes de secundària, FP, adults i públic en general.

HORARI:
Per a visitar el museu s’ha de concertar prèviament.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Campus Ontinyent
Av. Comte de Torrefiel, 22
Tel. 96 291 74 50
M.Carmen.Agulló@uv.es
Juan.Torro@uv.es

8
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2.3. VISITA
         AL MUSEU 
         DE CIÈNCIES 
         NATURALS

DESCRIPCIÓ: 
El Museu d’Història Natural es troba al col·legi franciscà La 
Concepción. Aquest museu consta d’una gran col·lecció de 
mineralogia, zoologia, entomologia, paleontologia, ornitologia, 
botànica, malacologia (mol·luscos), crustacis, ous d’aus... A més 
del Museu de Ciències, el col·legi també compta amb un menut 
museu d’antiguitats, una biblioteca, un jardí botànic i un observatori 
meteorològic.

OBJECTIUS: 
- Propiciar als alumnes els instruments idonis per a un eficaç i fàcil 
aprenentatge.
- Descobrir els valors artístics i culturals que s’hi poden trobar.
- Com a franciscans, fomentar l’amor per la Natura.

ADREÇAT A:
Tot el públic.

HORARI:
Matins de 10 a 13h.

OBSERVACIONS: 
El Museu d’Història Natural naix als anys 1894-95 i ho fa amb pocs 
elements. La col·laboració de missioners d’Amèrica, antics alum-
nes, simpatitzants i adquisicions pròpies han anat fent d’aquest 
museu un interés cultural.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Col·legi La Concepción
Av. Sant Francesc, 5
Tel. 96 238 01 00

9
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2.4. VISITA
          AL MUSEU 
          FESTER

DESCRIPCIÓ: 
Es tracta d’una visita guiada per les dependències que formen el 
Museu Fester. Els escolars podran observar i aprendre els diversos 
elements que integren la festa: música, colors, tradicions…, així 
com algunes peces emblemàtiques i singulars de les nostres festes 
de Moros i Cristians. 
Durant l’itinerari, els menuts podran veure les exposicions d’insígnies 
de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia; una secció 
dedicada al músic ontinyentí el Mestre Ferrero, etc. 

OBJECTIUS: 
- Acostar als menuts les festes de Moros i Cristians d’Ontinyent. 
- Conéixer els nostres avantpassats que van dedicar gran part de 
la seua vida a la festa. 
- Conéixer les tradicions que ens configuren com a poble.   

ADREÇAT A:
EP 5.

HORARI:
Les visites dedicades als escolars es faran durant la setmana que 
es celebra el mig any fester. 

APORTACIONS DE L’ENTITAT:
- Material didàctic. 
- Guia.

OBSERVACIONS: 
- Durant la visita, els grups participants disposaran de personal es-
pecialitzat que en farà l’explicació, així com del material necessari 
per a dur a terme l’activitat. 

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Lloc: Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia.
Adreça: Pl. Baix, 26  
Tel. 96 238 02 52
Juan Carlos Tortosa (665 58 97 98)
Ctortosa68@hotmail.com

10
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2.5. VISITA AL 
          MUSEU 
          DEL TÈXTIL

DESCRIPCIÓ: 
El Museu del Tèxtil Valencià es troba ubicat al palau de la Vila 
d’Ontinyent. El Museu està dividit en quatre espais –instruments, 
elaboració, teixits i audiovisual–, i alberga prop de setanta peces 
de les quasi cent trenta inventariades, relacionades amb el procés 
de fabricació tèxtil. Aquestes peces, entre les quals hi ha canyes, 
parafina, fils de plata i or, tisores, goma aràbiga, peses, telers del 
segle XVIII i XIX, llibres antics, mostres de diferents teixits, espolins, 
o velluts, expliquen el procés de creació del tèxtil, i desenvolupen 
el discurs museogràfic, és a dir, tracten d’explicar com es va 
realitzant el tèxtil, amb especial insistència en els elements propis 
d’Ontinyent.

OBJECTIUS: 
- Difondre la història del tèxtil.  
- Valorar el nostre patrimoni historicoartístic. 
- Conéixer els instruments, telers i materials que s’utilitzaven en 
diferents èpoques. 

ADREÇAT A:
Primària i Secundària.

APORTACIONS DE L’ENTITAT:
Material per a preparar la visita per part del professorat.

OBSERVACIONS: 
Màxim de participants: 50 alumnes.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
TOURIST INFO ONTINYENT
Pl. Sant Roc, 2
Tel. 96 291 60 90 
ontinyent@touristinfo.net

11
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DESCRIPCIÓ: 
L’activitat comença a la plaça Major on s’estudiaran i analitzaran 
aspectes arquitectònics, històrics i funcionals. Dins de l’edifici 
podran visitar-se les diferents àrees que formen l’ajuntament: el 
Servei d’Informació Municipal (SIAM), les oficines d’Ingressos i 
el despatx de l’alcalde on seran rebuts per ell mateix. L’activitat 
finalitzarà amb la visita al saló de plens ubicat al palau de la Vila, on 
se’ls informarà del funcionament d’un Ple i la seua organització. 

OBJECTIUS: 
- Aproximació al coneixement arquitectònic i històric del centre 
neuràlgic de les activitats públiques a la ciutat d’Ontinyent.
- Acostar als xiquets la institució local mitjançant el coneixement 
de les diverses àrees que la componen, així com els papers que 
desenvolupen les persones que hi treballen. 
- Aprendre i valorar el nostre patrimoni històric i arquitectònic 
d’ambdós edificis, tant el palau dels Comtes de Torrefiel com el 
palau de la Vila.   

ADREÇAT A: 
Primària i Secundària.

CALENDARI I HORARI:
Cal concretar-ho amb l’Ajuntament.

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT:
Quadern de l’alumnat.

OBSERVACIONS: 
Durant la visita, els grups participants disposaran de personal 
especialitzat que en farà l’explicació. 
Màxim de participants: 50 alumnes.   

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Ajuntament d’Ontinyent (Departament d’Educació). 
Tel. 96 238 82 26

1.1.  VISITA A
   L’AJUNTAMENT

13
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DESCRIPCIÓ: 
La visita comentada es farà amb un grup de la classe i s’adequarà 
al nivell de l’alumnat. Coneixereu què és una biblioteca, el seu 
nom, els diferents espais, seccions, procedència del fons, el seu 
funcionament, i què heu de fer per a poder utilitzar-la. També 
disposareu de temps per mirar i llegir contes.

OBJECTIUS: 
- Facilitar el treball de l’àrea de coneixement del medi del disseny 
curricular.
- Conéixer el funcionament i l’emplaçament de la biblioteca, com a 
servei públic del municipi.
- Crear actituds de respecte a l’espai de la biblioteca i al fons.

ADREÇAT A: 
Primària i Secundària.

CALENDARI I HORARI:
Cal concretar-ho amb la Biblioteca.

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT:
- Bibliotecari.
- Tríptic i díptic informatius.

OBSERVACIONS: 
La Biblioteca Pública Municipal “Pare Lluís Galiana“ d’Ontinyent 
és una xarxa de biblioteques. Per això, segons la ubicació dels 
centres educatius dels sol·licitants la visita es farà en un d’aquests 
espais.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Biblioteca Central “Casa Velázquez”
C. Tomàs Valls, 16
Tel. 96 291 19 55
ontibilioteca@cv.gva.es

1.2. ANEM A LA
        BIBLIOTECA

14



44

DESCRIPCIÓ: 
La visita comentada es realitzarà amb un grup de la classe 
i s’adequarà al nivell de l’alumnat. Coneixereu què és un arxiu, 
els diferents espais, seccions, procedència del fons, el seu 
funcionament, i què heu de fer per a poder utilitzar-lo.

OBJECTIUS: 
- Conéixer el funcionament i l’emplaçament de l’arxiu, com a servei 
públic del municipi.
- Crear actituds de respecte a l’espai de l’arxiu i el seu fons.

ADREÇAT A: 
Secundària i Batxillerat.

CALENDARI I HORARI:
Cal concretar-ho amb l’arxiu.

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT:
Arxiver.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Arxiu Municipal “Casa Velázquez”
C. Tomàs Valls, 16
Tel. 96 291 19 55
ontiarxiu@cv.gva.es

1.3. ANEM A 
         L’ARXIU

15
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QUÈ ÉS EL CAL?: 
El Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL) del Centre 
Públic de Formació de Persones Adultes (CPFPA) “Sant Carles” 
d’Ontinyent és una aula moderna que disposa d’unes instal·lacions 
que s’adiuen amb el que són els centres d’autoaprenentatge. Compta 
amb equips informàtics i connexió a la xarxa, equips audiovisuals 
i els recursos pertinents, el material elaborat expressament 
per a l’aprenentatge autònom —amb format fitxes de treball per 
nivells i recorreguts—; conté una àmplia oferta bibliogràfica de 
manuals, gramàtiques, diccionaris, estudis lingüístics, quaderns de 
treball, enciclopèdies... així com el fons bibliogràfic del Servei de 
Publicacions de l’Ajuntament d’Ontinyent (revista Alba...). A més de 
la subscripció periòdica a diaris i revistes en valencià i en anglés.
I ofereix, sobretot, l’atenció directa del tècnic lingüístic, en un ampli 
horari de dilluns a divendres.

OBJECTIUS: 
- Aprendre valencià i anglés sense horaris tancats.
- Aprendre valencià i anglés amb rapidesa i el ritme que interesse.
- Millorar i perfeccionar el nivell d’idiomes de l’usuari.
- Per a traure’t qualssevol dels nivells de valencià de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), i d’anglés de 
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

QUÈ T’OFEREIX?:
- Connexió a la xarxa.
- Tècniques per a aprendre llengües i familiaritzar-se amb les 
cultures respectives.
- Materials didàctic específc per a superar prova de nivell.
- Servei de correcció de textos.
- Assessor lingüístic per a consultar qualsevol tipus de dubte.
- Possibilitat de consultar premsa i revistes especialitzades en 
valencià i anglés.

ADREÇAT A: 
El CAL, adreçat als alumnes del CPFPA “Sant Carles” d’Ontinyent, 
sobretot als alumnes específics matriculats al CAL, i a tota aquella 
persona que puga necessitar el nostre servei, té l’horari següent:

CALENDARI I HORARI:
Matí: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h
Vesprada: dimarts i dijous de 16:30 a 20:30 h

1.4. EL CAL
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DESCRIPCIÓ: 
Visita guiada al teatre Echegaray, on podrem aprendre i conéixer 
tots els racons d’un teatre.

OBJECTIUS: 
- Conéixer la història del teatre (denominació, ubicació, reformes, 
característiques, etc.).
- Visitar les instal·lacions (vestíbul, pati de butaques, amfiteatre, 
camerinos, cabina tècnica, sostre tècnic, escenari, etc.).

ADREÇAT A: 
Primària i Secundària.

CALENDARI I HORARI:
De dilluns a divendres en horari lectiu (preferiblement de matí).

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT:
Personal especialitzat que en farà l’explicació.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Ajuntament d’Ontinyent (Departament de Cultura).
Tel. 96 291 82 30
ontinyent.cultura@cv.gva.es

1.5. VISITA AL 
         TEATRE 
         ECHEGARAY

17
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DESCRIPCIÓ: 
Visita comentada al Mercat Municipal d’Ontinyent on podrem 
aprendre què es pot comprar en el mercat, quin tipus de parades hi 
ha, com es ven i es conserva el gènere, el preu i el pes, i veure els 
espais complementaris, com ara el magatzem dels productes.

OBJECTIUS: 
- Conéixer el funcionament d’un mercat.
- Conéixer els diferents espais del mercat.
- Diferenciar els tipus d’aliments, la conservació.
- Afavorir el contacte directe entre venedors i alumnes.

ADREÇAT A: 
Primària (tots els cicles) i grups de jubilats que vinguen de visita.

CALENDARI I HORARI:
De 9:30 a 13h.

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT:
Conserge del mercat.

OBSERVACIONS: 
Es recomana que els alumnes puguen comprar productes per fer 
un esmorzar, per exemple. Així estan en contacte directe amb els 
productes i es potenciarà el comboi i l’interés per participar.
Per als alumnes les visites es faran divendres. 
Per al grup de jubilats les visites es realitzaran dilluns, divendres i 
dissabte.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Mercat Municipal d’Ontinyent.
Tel. 96 291 27 96

1.6.  ANEM AL
          MERCAT
          MUNICIPAL
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1.7. VISITA AL 
         PARC DE          
         BOMBERS

DESCRIPCIÓ: 
Visita programada al Parc de Bombers: les instal·lacions, els 
distints tipus de vehicles i el seu equipament, vestuari d’intervenció 
del bomber i equip de respiració autònoma. Es realitzarà una 
instal·lació bàsica de mànegues des d’on els alumnes amollaran 
aigua a pressió.

OBJECTIUS: 
- Valorar el Servei de Bombers.
- Conéixer els tipus de serveis que fan, els vehicles i el material 
que utilitzen.
- Adquirir hàbits de prevenció de riscos en el col·legi i en la llar.

ADREÇAT A:
EI 2, EI 3, EP 1, EP 2

HORARI:
Es podrà sol·licitar visita per als dimecres entre l’1 d’octubre i el 31 
de maig del curs acadèmic, dins del calendari escolar.

OBSERVACIONS: 
- Les visites tindran una hora de duració i es faran entre les 11 i 
les 13h.
- El nombre màxim d’alumnes per visita serà de 60, en grups d’edat 
homogènia.

APORTACIONS DE L’ENTITAT:
- Obsequi* als alumnes d’infantil: conte didàctic Bombers, els nos-
tres amics.
- Obsequi* als alumnes de primària: gorra amb el logotip dels 
bombers.
* El tipus d’obsequi pot variar o no donar-se en cas de no haver-hi 
existències.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
En el web del Consorci de Bombers: www.bombers.dva.gva.es; en 
el menú principal hi ha l’apartat “visites de col·legi“ on s’omplirà un 
formulari de sol·licitud. Cal contactar amb la Secció de Prevenció: 
610171519.

19
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1.8.  VISITA A LA 
          CENTRAL 
          DE POLICIA

DESCRIPCIÓ: 
La visita comença amb una xarrada col·loqui en què s’exposa 
breument les funcions d’aquest servei municipal. Després, es farà 
un recorregut per les dependències més importants. De manera 
lúdica i pràctica podrem experimentar el funcionament de la Policia 
Local.

OBJECTIUS: 
- Conéixer els serveis que presta la Policia Local, així com les de-
pendències i els recursos humans i tècnics que li permeten dur a 
terme les seues funcions.

ADREÇAT A:
Educació Primària.

HORARI:
S’ha de concertar prèviament.

OBSERVACIONS: 
Es requereix personal responsable del centre educatiu que acom-
panye el grup.
Durant la visita, els grups participants disposaran de personal es-
pecialitzat que en farà l’explicació.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Ajuntament d’Ontinyent (Policia Local). 
Tel. 96 291 82 01
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DESCRIPCIÓ: 
Visita a l’oficina central de correus. Amb aquesta visita els 
participants podran aprendre i experimentar tot el procés organitzatiu 
i distributiu per fer arribar correspondència a la nostra bústia. La 
carta, des de qualsevol part del món, a la bústia de casa.

OBJECTIUS: 
- Conéixer el funcionament de l’oficina de correus.
- Conéixer les tasques dels treballadors de correus.

ADREÇAT A:
EP, ESO.

HORARI:
De dilluns a divendres de 8 a 9h.

APORTACIONS DE L’ENTITAT:
- Material didàctic de què es dispose en correus en eixe moment 
(còmic...).

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Correus, unitat de repartiment.
Tel. 96 238 80 31

1.9. VISITA  A 
         CORREUS
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1.1. EL CICLE 
         DE L’AIGUA

1. CIUTAT I 
      MEDI AMBIENT

23

DESCRIPCIÓ: 
Es tracta que els escolars descobrisquen l’aigua com a element 
vital per a l’existència d’éssers vius. Açò serà fonamental per, 
posteriorment, conéixer i entendre el cicle natural i artificial de 
l’aigua mitjançant activitats plàstiques i creatives relacionades amb 
l’animació, el reciclatge i d’altres. 

OBJECTIUS: 
- Aprendre mitjançant la interacció i l’experimentació. 
- Saber les característiques principals de l’aigua.
- Conéixer els processos i elements que tenen efectes positius i 
negatius sobre el cicle de l’aigua. 
- Comprendre la importància de reduir el consum excessiu 
d’aigua. 

ADREÇAT A:
EI, EP, ESO.
 
APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT:
- Monitor/a.
- Suport informàtic.

OBSERVACIONS: 
Les aportacions de l’Ajuntament estan recolzades per l’empresa 
EGEVASA.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
AJUNTAMENT D’ONTINYENT (Departament de Medi Ambient).
Tel. 96 291 82 29
Pregunteu per: Santi Sais.
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1.2. TALLER         
         D’ENERGIA       
         SOLAR

24

DESCRIPCIÓ: 
Es fa una activitat a l’aula amb un seguit d’artefactes moguts pel sol 
que ajuden a entendre les possibilitats de l’energia solar. S’observarà 
també la central solar instal·lada al centre i es realitzaran càlculs 
senzills sobre l’energia que produeixen aquestes centrals i els 
habitatges que podrien abastar.

També es repassa l’impacte dels diferents tipus d’energies sobre 
el medi ambient.

OBJECTIUS: 
- Aproximar-se al món de les diferents energies: l’origen, l’impacte 
i la petjada ecològica. 
- Conéixer i valorar les possibilitats i els avantatges de l’energia 
solar.
- Entendre la utilitat i el funcionament bàsic de la planta solar foto-
voltaica del col·legi.

ADREÇAT A:
4t i 6é Primària.
 
APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT:
- Monitor/a.

OBSERVACIONS: 
- L’activitat es fa en cada grup de nivell triat.
- L’Ajuntament aporta els materials necessaris.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
AJUNTAMENT D’ONTINYENT (Departament de Medi Ambient).
Tel. 96 291 82 29
Pregunteu per: Santi Sais.



44

DESCRIPCIÓ: 
Visita a un dels parcs de la nostra ciutat (el més pròxim de cada 
col·legi) per explorar una zona verda caracteritzada per una gran 
diversitat vegetal. Es tracta d’una activitat d’exploració en la 
qual  podrem reconéixer els tipus d’arbres del nostre voltant, els 
arbustos... tot centrant-se en l’arbre característic de cada parc. 

OBJECTIUS: 
- Saber el tipus de vegetació que tenim al nostre entorn. 
- Reconéixer els diferents arbres que es poden trobar als parcs.
- Conéixer les parts dels diferents vegetals així com el procés de 
fotosíntesi. 
- Prendre consciència sobre la importància de les zones verdes a 
la nostra ciutat.  
- Aprendre de forma conjunta. La cooperació i col·laboració. 

ADREÇAT A:
EP 5.

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT:
- Monitor/a.
- Quadern didàctic.
- Orientacions per al professorat.

OBSERVACIONS: 
- Durant la visita, els grups participants disposaran de personal es-
pecialitzat que en farà l’explicació, així com del material necessari 
per a dur a terme l’activitat. 
- Màxim de participants: 50 alumnes.   

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
AJUNTAMENT D’ONTINYENT (Departament de Medi Ambient).
Tel. 96 291 82 29
Pregunteu per: Santi Sais.

25
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DESCRIPCIÓ: 
Es fa un recorregut per aquesta instal·lació, guiat per un tècnic. En 
la visita s’expliquen els diferents processos que es produeixen a la 
Depuradora, per entendre de prop com es recullen i es gestionen 
les aigües residuals de les poblacions d’Ontinyent i Agullent.

OBJECTIUS: 
- Conéixer el procés de depuració de les aigües residuals que ge-
nerem.
- Sensibilitzar sobre la necessitat de fer un bon ús de l’aigua.

ADREÇAT A: 
Tots els nivells acadèmics, a partir d’EP 5.

CALENDARI I HORARI:
Per consultar disponibilitats d’horari, cal posar-se en contacte amb 
l’entitat.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
EGEVASA
C. Maians, 63 
Tel. 96 291 20 40 o 96 291 13 14

1.4. VISITA A LA
       DEPURADORA
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DESCRIPCIÓ: 
Amb la finalitat d’aportar vies de solució, la Generalitat Valencia-
na, en col·laboració amb Ecoembre i Vaersa, elaboren un progra-
ma d’educació ambiental a les diferents plantes de classificació 
d’envasos lleugers gestionades per Vaersa i situades en diferents 
punts de la Comunitat Valenciana. Pel que fa a la nostra posició 
geogràfica, la visita (amb una durada de 2h) es farà en la Planta de 
Classificació d’Envasos d’Alzira. 

OBJECTIUS: 
- Mostrar als visitants la varietat i quantitat de residus que gene-
rem.
- Sensibilitzar sobre la importància de separar els residus a casa.
- Mostrar el funcionament d’una planta de classificació d’envasos.
- Aprendre a usar adequadament els diferents contenidors.

ADREÇAT A:
Totes aquelles escoles i instituts que ho sol·liciten. 

CALENDARI I HORARI:
De dilluns a divendres de 8 a 14h.

APORTACIONS DIDÀCTIQUES:
- Quadern didàctic dissenyat per a la visita, i activitats per al profes-
sorat.
- “El recicle“, joc de taula per als alumnes.
- Bosses de classificació.
- Vidrioles contenidors.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Naturlife Medio Ambiente, S.L.
Pl. Alcalde Domingo Torres, 2-2
46020 - València.
Tel. 963391794
info@naturlife.es

1.5. VISITA A LA            
         PLANTA DE 
         CLASSIFICACIÓ     
          D’ENVASOS
          D’ALZIRA
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DESCRIPCIÓ: 
Es tracta d’una experiència didàctica en què es podrà observar i 
analitzar detalladament l’entorn que ens envolta: la fauna i la flora 
més característica i peculiar que hi podem trobar. Es realitzarà un 
itinerari pels llocs més interessants que configura la zona de Fuset. 
Així coneixerem més de prop el nostre medi natural. 

OBJECTIUS: 
- Formar hàbits i actituds de respecte cap als elements que cons-
titueixen els espais verds.
- Conéixer més de prop la fauna i flora del nostre entorn. 
- Interaccionar amb el medi ambient.   

ADREÇAT A:
EP 6 

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT:
- Quadern didàctic per a l’alumnat.
- Quadern per al professorat.

OBSERVACIONS: 
- Durant la visita, cada alumne disposarà del material necessari per 
a dur a terme l’activitat. Així com informació-guia per al docent.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
AJUNTAMENT D’ONTINYENT (Departament de Medi Ambient).
Tel. 96 291 82 29
Pregunteu per: Santi Sais.

2.1. ITINERARI
         DIDÀCTIC 
         A LA FONT 
         DEL NANO

2. PARATGE
     SERRA DE              
     L’OMBRIA-
     POU CLAR

28
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DESCRIPCIÓ: 
Aquest itinerari està pensat per tindre un contacte a peu, amb el 
nostre paisatge. Al llarg del camí podrem trobar: la finca Fuset, els 
forns de calç, la font del Nano, la casa de Gamellons, la font de 
Gamellons i l’alberg de caçadors/forestals. La informació-guia que 
s’ofereix ens ajudarà a fixar-nos i a conéixer curiositats de la fauna 
i la flora.

OBJECTIUS: 
- Formar hàbits i actituds de respecte cap als elements que cons-
titueixen els espais verds.
- Conéixer més de prop la fauna i flora del nostre entorn. 
- Interaccionar amb el medi ambient.    

ADREÇAT A:
Tot el públic.

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT:
- Fullet d’orientació i informació sobre la ruta.
- Informació ampliada sobre els punts d’interés de l’itinerari.

OBSERVACIONS: 
Aquest itinerari està pensat per tal que es faça de manera au-
toguiada, i per això, podeu agafar la informació que necessiteu en 
l’adreça de baix. El Departament de Medi Ambient dóna suport i 
assessora sobre com fer l’itinerari.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
AJUNTAMENT D’ONTINYENT (Departament de Medi Ambient).
Tel. 96 291 82 29
Pregunteu per: Santi Sais.

2.2. ITINERARI
         DE FUSET-
         GAMELLONS
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DESCRIPCIÓ: 
L’itinerari arranca en la font de Morera i ens mostrarà el paisatge rural 
vinculat a la serra i els barrancs del ponent del terme d’Ontinyent. 
En aquest recorregut podrem veure: les cases de Morera, el corral 
de Martínez, la Venta Vella i el reg de la Vall Seca.

OBJECTIUS: 
- Formar hàbits i actituds de respecte cap als elements que cons-
titueixen els espais verds.
- Conéixer més de prop la fauna i flora del nostre entorn. 
- Interaccionar amb el medi ambient.    

ADREÇAT A:
Tot el públic.

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT:
- Fullet d’orientació i informació sobre la ruta.
- Informació ampliada sobre els punts d’interés de l’itinerari.

OBSERVACIONS: 
Aquest itinerari està pensat per tal que es faça de manera au-
toguiada, i per això, podeu agafar la informació que necessiteu en 
l’adreça de baix.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
AJUNTAMENT D’ONTINYENT (Departament de Medi Ambient).
Tel. 96 291 82 29
Pregunteu per: Santi Sais.

2.3. ITINERARI
         DE MORERA          
         SENDA DELS
         ENGINYERS

30

Al
t d

e 
la

 C
re

u

Fo
nt

 d
e 

M
or

er
a 

48
4 

m
.s

.n
.m

.

Se
nd

a 
de

ls
 E

ng
in

ye
rs

 7
10

 m
.s

.n
.m

.

Fo
nt

 d
el

 M
or

o

Fo
nt

 d
e 

M
or

er
a 

48
4 

m
.s

.n
.m

.
Fo

nt
 d

e 
la

 T
eu

la



44

Fo
nt

 d
e 

M
or

er
a 

48
4 

m
.s

.n
.m

.
Fo

nt
 d

e 
la

 T
eu

la

DESCRIPCIÓ: 
La senda dels Enginyers travessa les serres del Torrater i de la 
Filosa, tot oferint-nos fantàstiques panoràmiques de la nostra vall a 
només uns minuts del nucli urbà d’Ontinyent. L’itinerari no presenta 
cap dificultat, ja que la senda està ben delimitada per un mur lateral 
de pedra seca i a més està ben senyalitzada. 

OBJECTIUS: 
- Formar hàbits i actituds de respecte cap als elements que cons-
titueixen els espais verds.
- Conéixer més de prop la fauna i flora del nostre entorn. 
- Interaccionar amb el medi ambient.   

ADREÇAT A:
Tot el públic.

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT:
- Fullet d’orientació i informació sobre la ruta.
- Informació ampliada sobre els punts d’interés de l’itinerari.

OBSERVACIONS: 
Aquest itinerari està pensat per tal que es faça de manera au-
toguiada, i per això, podeu agafar la informació que necessiteu en 
l’adreça de baix.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
AJUNTAMENT D’ONTINYENT (Departament de Medi Ambient).
Tel. 96 291 82 29
Pregunteu per: Santi Sais.

2.4.  ITINERARI 
          DEL 
          TORRATER
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DESCRIPCIÓ: 
Aquest itinerari ofereix l’oportunitat de descobrir racons emblemàtics 
de la història d’Ontinyent alhora que gaudim d’un espai natural 
amb un alt valor ecològic. En aquest recorregut podrem apreciar 
les restes de cinc molins, la fàbrica i central hidroelèctrica dels 
Beneitos, entre altres coses.

OBJECTIUS: 
- Formar hàbits i actituds de respecte cap als elements que cons-
titueixen els espais verds.
- Conéixer més de prop la fauna i flora del nostre entorn. 
- Interaccionar amb el medi ambient.   

ADREÇAT A:
Tot el públic.

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT:
- Fullet d’orientació i informació sobre la ruta.
- Informació ampliada sobre els punts d’interés de l’itinerari.

OBSERVACIONS: 
Aquest itinerari està pensat per tal que es faça de manera au-
toguiada, i per això, podeu agafar la informació que necessiteu en 
l’adreça de baix.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
AJUNTAMENT D’ONTINYENT (Departament de Medi Ambient).
Tel. 96 291 82 29
Pregunteu per: Santi Sais.

2.5. ITINERARI    
        DEL 
        BARRANC    
        DELS
        TARONGERS               
        ALT DEL 
        CASTELLAR
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1.Educació en valors:
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DESCRIPCIÓ: 
Aquest programa serà desenvolupat per l’equip d’agents d’Educació 
Viària de l’Ajuntament d’Ontinyent i pels professors corresponents 
als nivells adreçats. Les activitats es faran utilitzant com a unitat de 
treball l’aula, i es tractaran temes com les normes de circulació dels 
vianants, la senyalització dels passos de vianants, així com normes 
d’educació i cortesia amb els altres usuaris de les vies públiques.
 
OBJECTIUS: 
- Fomentar en els alumnes l’adquisició de coneixements, actituds i 
valors de seguretat viària, que els permetran assumir un comporta-
ment segur i responsable com a usuaris de la via pública i conduc-
tors de bicicleta.
- Fomentar la relació de la Policia Local com a mitjà de coneixe-
ment i ajuda mútua de les respectives obligacions, potenciant la 
imatge de la policia al servei del ciutadà i incidint en els aspectes 
de seguretat viària de major problemàtica en la ciutat d’Ontinyent.
- Implicar les institucions públiques i privades en l’educació viària.

ADREÇAT A: 
4t EP, 3r  ESO.

CALENDARI I HORARI 
De febrer a maig.

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT 
Qüestionaris, diapositives, vídeos, jocs...
Personal especialitzat de la Policia Local.

OBSERVACIONS: 
La proposta varia de continguts segons el nivell educatiu.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Policia Local de l’Ajuntament d’Ontinyent.
C. Maians-pl. Major 
962918201

1.1. EDUCACIÓ
      VIÀRIA

34
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DESCRIPCIÓ: 
L’Ajuntament d’Ontinyent, juntament amb el Gabinet Psicopedagògic 
Municipal, creu que els pares i mares de hui en dia necessiten 
orientació per a educar els seus fills. Per tant, es proposa una 
nova forma responsable i amena d’arribar a entendre les seues 
conductes i els seus comportaments, mitjançant cursos pensats en 
harmonitzar la vida dels fills i pares d’una manera més senzilla.

OBJECTIUS: 
- Facilitar la relació amb els fills (de 0 a 16 anys).
- Orientar en les tècniques o ferramentes de més èxit per a cada 
problema o situació.
- Saber aplicar correctament els coneixements com a pares i 
mares i nodrir-se dels coneixements dels tècnics o especialistes 
en la matèria.
- Tindre a l’abast la resposta a molts dubtes relacionats amb 
l’educació dels fills i filles.

ADREÇAT A: 
Les mares i pares de xiquets de 0 a 16 anys.

CALENDARI I HORARI 
De novembre a juny.

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT 
Personal especialitzat encarregat d’impartir les xarrades.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Ajuntament d’Ontinyent  (Departament d’Educació).
Tel. 96 238 82 26
Psicòlegs dels centres educatius d’infantil i primària.

1.2. 
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DESCRIPCIÓ: 
Es tracta d’un Programa Voluntari de Comprensió de la Societat 
Valenciana que garanteix als nous ciutadans el coneixement 
dels valors i les normes de convivència democràtica, els drets i 
els deures, l’estructura política, així com els idiomes oficials a la 
Comunitat Valenciana. Les escoles d’acollida estan emmarcades 
en la Llei 15/2008 d’integració de les persones immigrants a la 
Comunitat Valenciana. Aquest programa es realitza des de l’any 
2010 i està subvencionat per la Conselleria de Justícia i Benestar 
Social.
 
OBJECTIUS: 
- Proporcionar als nous ciutadans de la Comunitat Valenciana co-
neixements sobre la societat espanyola en general i la valenciana 
en particular.
- Dotar d’autonomia personal els nous ciutadans perquè puguen 
exercir plenament els seus drets com a ciutadans.

ADREÇAT A: 
Als nous ciutadans majors de 18 anys que tinguen el domicili a la 
Comunitat Valenciana.

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT 
Organització i coordinació del programa, professorat docent i 
instal·lacions.

OBSERVACIONS: 
Els continguts s’estructuren en quatre àrees: 
Bloc I: Llengua castellana i valencià.
Bloc II: Legislació bàsica.
Bloc III: Geografia i Història d’Espanya i de la CV.
Bloc IV: Informació pràctica.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Agència de Mediació per a la Integració i la Convivència Social 
(AMICS).
Departament de Serveis Socials 
Ajuntament d’Ontinyent
Pl. Major, 1
Tel. 96 291 82 22
A/e: ontinyent.amics@cv.gva.es

1.3.  ESCOLA         
          D’ACOLLIDA
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1.1. JOCS
         ESCOLARS

DESCRIPCIÓ: 
Es tracta d’una activitat de caràcter esportiu i educatiu, amb la qual 
es vol completar el programa escolar mitjançant la pràctica d’un 
esport.
Per mitjà de l’esport escolar l’alumnat dels centres d’Ontinyent pot 
practicar l’esport que més li agrada, així com competir no sols a 
escala local, sinó també comarcal, provincial i autonòmica.

OBJECTIUS: 
- Fomentar la difusió i pràctica de l’esport.
- Promoure l’esport a l’àmbit municipal.

ADREÇAT A:
EP, ESO.

OBSERVACIONS: 
Els esports que es poden practicar són: escacs, futbol 7, judo, 
atletisme, gimnàstica rítmica, bàsquet, tenis taula, futbol sala, 
ciclisme i voleibol.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Ajuntament d’Ontinyent (Departament d’Educació). 
Tel. 96 238 82 26

1. ESPORTS
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1.2.  ESCOLES
          ESPORTIVES

DESCRIPCIÓ: 
Són escoles d’iniciació esportiva amb les quals es pretén introduir 
els joves de la nostra ciutat en la pràctica d’un esport, buscant tant 
la millora física com la tècnica.

OBJECTIUS: 
- Treballar l’educació motriu.
- Potenciar el desenvolupament físic.
- Adquirir hàbits higiènics.
- Millorar les condicions físiques bàsiques.
- Millorar les qualitats tècniques de l’esport corresponent.
- Conéixer el llenguatge específic de cada pràctica esportiva.
- Adquirir hàbits socials i de cooperació amb els altres.

ADREÇAT A:
Xiquets i xiquetes de 6 a 16 anys.

HORARI:
Al Poliesportiu Municipal, de dilluns a divendres de 18 a 20h.
D’octubre a juny.

OBSERVACIONS: 
Les activitats previstes per al present curs són: tenis taula, ciclisme, 
atletisme, gimnàstica rítmica, bàsquet, pilota valenciana, karate, 
kung-fu, judo, tenis i balls de saló.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Toni Soler. Tècnic Esportiu de l’Ajuntament
Poliesportiu Municipal
Tel. i fax: 962912701
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2. SERVEI
D’ASSESSORAMENT 
PSICOSEXUAL

DESCRIPCIÓ: 
El Servei d’Assessorament Psicoxexual (SAPS) és un servei 
especialitzat en educació sexual, teràpia sexual i teràpia de parella 
que depén de la Regidoria de Sanitat i Consum de l’Ajuntament 
d’Ontinyent. Fa xarrades d’informació sobre l’anatomia i fisiologia 
de les malalties de transmissió sexual, i atén els centres de 
planificació i orientació sexual.

OBJECTIUS: 
- Conéixer els avantatges i inconvenients dels diferents mètodes 
anticonceptius.
- Conéixer les malalties de transmissió sexual més freqüents.
- Adonar-se de la importància d’utilitzar mètodes anticonceptius i 
mètodes preventius de les malalties de transmissió sexual.
- Reconéixer els errors i tòpics més freqüents en relació a la pràc-
tica sexual, de prevenció i anticoncepció.

ADREÇAT A:
EP, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius, AMPA, i en l’àmbit indi-
vidual i de parella.

HORARI:
De dilluns a dijous, de 12 a 14h.

OBSERVACIONS: 
Hi col·labora la Unitat de Salut Sexual i Reproductiva (USSR).

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT 
- Sexòleg.
- Material il·lustratiu.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Centre de Salut Ontinyent II.
De dilluns a divendres, de 8 a 15h.
Tel. 962910784
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2. SERVEI
D’ASSESSORAMENT 
PSICOSEXUAL

3.  UNITAT DE 
       PREVENCIÓ 
       DE 
       CONDUCTES 
       ADDICTIVES

DESCRIPCIÓ: 
La UPCCA de la Mancomunitat és un servei públic comarcal que 
té com a objectiu bàsic la prevenció de les drogodependències, 
promovent una cultura saludable i una millora del benestar 
social en la família, l’escola i la comunitat. En aquest espai es 
gestiona: informació, orientació i assessorament a la població; 
assessorament individualitzat a famílies i/o consumidors inicials 
de drogues; programes de prevenció de drogodependències per 
a escolars; campanyes de sensibilització comunitàries; xarrades, 
conferències, fòrums de discussió, cinefòrum, jornades, seminaris; 
i formació continuada de pares, mares, professors i monitors.

OBJECTIUS: 
- Informar científicament sobre les substàncies i conductes que 
poden generar dependència, així com dels efectes i les conse-
qüències derivades de l’ús i/o abús d’aquestes substàncies.
- Educar per a la salut i formar professionals en aquest camp.
- Modificar les actituds i els comportaments de la població respecte 
a les drogodependències, generant una consciència social solidària 
i participativa.
-Intervindre sobre els factors de risc individuals, familiars i socials 
associats al consum de drogues o a conductes addictives.
- Eliminar, o, en tot cas, limitar la presència, promoció i venda de 
drogues en l’entorn social.

ADREÇAT A:
Xiquets escolaritzats, professorat, pares, mares, administracions, 
institucions públiques, associacions, col·lectius  i població en ge-
neral.

CALENDARI I HORARI:
Matins: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h
Vesprades: dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00h

OBSERVACIONS: 
Recurs atés per dos psicòlegs en formació especialitzada en dro-
godependències.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE LES CONDUCTES 
ADDICTIVES. 
Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.
C. Sant Francesc 8, 3r, Ontinyent
Tel. 962912950
A/e: upc@mancovall.com
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4.1.  ATENCIÓ A   
         L’ADULT

DESCRIPCIÓ: 
L’atenció a l’adult és un servei públic que ofereix la infermeria del 
vostre centre de salut, encaminat a la prevenció i/o tractament 
dels distints problemes de salut que puguen aparéixer al llarg de 
la vida.
Es basa en la cura global de l’adult, tant a nivell físic, com mental 
o familiar. Ofereix suport a l’individu en les possibles complicacions 
dels diferents processos de salut/malaltia.
Pretenem orientar, informar i assessorar sobre els programes i les 
activitats que disposem per a la població adulta:
- Consulta de crònics (diabetis i hipertensió). 
- Programa de pal·liatius.
- Programa d’intervenció en educació sexual. 
- Ensenyament i assessorament en reanimació cardiopulmonar 
bàsica.
- Programa de millora en alimentació i nutrició.
- Prevenció, tractament i recuperació de les malalties. 
- Atenció a la dona durant el climateri.
- Programa del vell fràgil.
- Programa d’hàbits tòxics (tabaquisme, alcoholisme i drogues).
- Calendari vacunal de l’adult i del viatger.
- Programa contra el maltractament de gènere i del vell.
- Consulta a demanda (injectables, cures, extracció de tapons 
òtics, etc.).

OBJECTIUS: 
- Millorar l’assistència a la població, tant en situació de salut com 
de malaltia.
- Educar la població en l’àmbit de la prevenció.

ADREÇAT A:
La població a partir de quinze anys que resideix a Ontinyent.

HORARI:
Consulteu al vostre centre de salut i pregunteu en mostrador per la 
ubicació de les infermeres corresponents d‘atenció primària.

   4. ATENCIÓ       
PRIMÀRIA
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4.2.  ATENCIÓ   
      A       
        L’INFANT

DESCRIPCIÓ: 
L’atenció a la infància és un servei sanitari públic dirigit a promoure 
la salut i el benestar en els xiquets d’edats compreses entre els 0 
i els 14 anys.
S’ofereix un assessorament i suport professional quant als dubtes i 
temors que es desencadenen en el desenrotllament de la infància, 
tant als pares com als xiquets i/o adolescents. 
Pretenem orientar, informar i assessorar sobre els programes i les 
activitats que disposem per a la infància:
- Vacunació.
- Seguiment del desenvolupament antropomètric (pes, talla, 
IMC…).
- Consells sobre lactància materna i/o artificial.
- Programa de millora en l’alimentació i la nutrició (control de 
desequilibris nutricionals).
- Prevenció d’accidents.
- Desenrotllament psicomotor.
- Detecció precoç de deficiències visuals.
- Programa de salut escolar i elaboració de certificats mèdics.
- Cures i tractament de ferides.
- Consells sobre la menarquia.
- Seguiment de patologies cròniques (HTA, DM…).

OBJECTIUS: 
- Millorar l’assistència a la població, tant en situació de salut com 
de malaltia.
- Educar la població en l’àmbit de la prevenció.

ADREÇAT A:
Població infantil fins als 14 anys que resideix a Ontinyent.

HORARI:
Consulteu al vostre centre de salut i pregunteu en mostrador per la 
ubicació de les infermeres corresponents de pediatria.
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4.3  ÀREA 
      MATERNAL

DESCRIPCIÓ: 
L’àrea maternal és un servei públic local que té com a objectiu 
bàsic la promoció de la salut del binomi mare-fill. 
En aquest servei es promou, s’orienta, s’assessora i s’acompanya 
la dona en els diversos trams de la seua vida: adolescència, 
gestació, part, puerperi, lactància dels fills i climateri.  
Aquestes activitats es fan de forma individualitzada, en la consulta 
de la matrona. També en forma grupal, ja siga educació maternal, 
tallers de lactància, massatge infantil, embaràs i puerperi. 

OBJECTIUS: 
- Informar, amb tota l’evidència científica disponible, sobre les di-
verses opcions davant aquestes situacions referides.
- Educar per a la salut.
- Donar suport i seguiment en la gestació del nou fill.

ADREÇAT A:
Dones en edat fèrtil i en l’època del climateri.

HORARI:
Matins:
De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30h en consulta 
individualitzada.
Vesprades: 
- taller de lactància: dimarts 16h.
- taller de massatge infantil: dijous 16h.
- taller de puerperi: dijous 18h.

Educació maternal:
Dimarts, dimecres i dijous a les 17:30h, segons el mes del part (els 
mesos d’estiu: juliol i agost, no hi ha tallers ni educació maternal 
grupal).
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1.  CONSELL 
       LOCAL DE                
       LA JOVENTUT     
       D’ONTINYENT

DESCRIPCIÓ: 
El Consell Local de la Joventut d’Ontinyent (CLJO) és una entitat 
sense ànim de lucre formada i gestionada per associacions 
juvenils de la nostra ciutat. Les seues funcions són: fomentar 
l’associacionisme, la reivindicació política, l’educació en valors 
ètics, solidaris, d’igualtat i justícia social... així com reivindicar 
millores en la vida del jovent ontinyentí.
Té la seua seu al Casal Jove el qual és un espai multifuncional 
on s’ofereixen diferents serveis i recursos destinats a la joventut 
ontinyentina.

SERVEIS: 
- Assessorament d’estudis i orientació laboral.
- Assessorament legal.
- Assessorament psicosexual.
- Punt d’informació juvenil.

OBJECTIUS: 
- Fomentar l’associacionisme.
- Donar assessorament en diversos àmbits.
- Oferir un espai per al jovent ontinyentí. 
- Realitzar activitats per als joves.

ADREÇAT A:
Tots els joves d’Ontinyent.

CALENDARI I HORARI:
Matins: dilluns i dimecres de 9:30h a 14:00h
Vesprades: de dilluns a divendres de 16:30h a 20:30h (divendres 
fins a les 19h)

OBSERVACIONS: 
Al CLJO es tramiten els carnets d’estudiants i professor internacio-
nal, alberguista i carnet jove.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Consell Local de la Joventut d’Ontinyent
C/ Jaume I el Conqueridor, 13 baix, Ontinyent
Tel: 962383751
conselljoventut@gmail.com
www.joventutontinyent.com
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ADREÇA TELÈFON Correu electrònic
DEPARTAMENT 
EDUCACIÓ

C. REGALL, 1 96.291.82.26 ontieduca@cv.gva.es

EI LA RODA C. Doctor Fleming, 4 96.291.24.32 larodaescolacooperativa@gmail.com

EI BARRUFETS C. Benarrai, 5-baix 676.042.945
699.533.689

albagema@hotmail.es

EI CAMPANILLAS C. Fra Lluís Galiana, 1 661.200.750 lolsan2008@hotmail.es

EI RIALLES Pl. Mestre Ferrero, 
12-baix

645.176.964
699.786.172

mariweb80@hotmail.com

EI EL LLOMBO C. Jaume I el 
Conqueridor, 5

96.238.76.74 escoletallombo@escoletallombo.com

EI KODA Av. Cristòfol Colon, 19 96.106.55.94 escolainfantilkoda2@hotmail.es

EI TRALARÀ C. Dos de Maig, 197-
baix

96.238.10.55 eitralara@hotmail.com

EI MÓN DELS MENUTS C. José Iranzo, 69
663.241.042
620.414.936
620.771.926

elmondelsmenuts@hotmail.es

CEIP BONAVISTA Av. Vicent Gironés, s/n 96.291.93.40 46015629@edu.gva.es
CEIP RAFAEL 
JUAN VIDAL

C. Sant Rafael, s/n 96.291.93.30 46006094@edu.gva.es

CEIP LLUÍS VIVES Av. Llombo, 44 96.291.93.20 46006070@edu.gva.es
CEIP CARMELO 
RIPOLL

C. Pintor Segrelles, 
s/n

96.291.93.25 46006082@edu.gva.es

CEIP VICENTE 
GIRONÉS

C. José Iranzo, 52 96.293.93.35 46006136@edu.gva.es

CEIP MARTÍNEZ VALLS C. José Iranzo, 54 96.291.93.65 46018102@edu.gva.es

CEE VALL BLANCA Partida la Solana-
polígon 6

96.238.63.06 46018291@edu.gva.es

CC LA CONCEPCIÓN Av. Sant Francesc, 5 96.238.01.00 secretaria@colegiolaconcepcion.org

CC LA MILAGROSA C. Mirador, 1 96.238.03.12 cmilagrosa@lamilagrosaontinyent.com

CC SAN JOSÉ C. José Simó Marín, 
13

96.238.43.01 hpsanjose@telefonica.net

CC SANTA MARIA Av. Torrefiel, 17 96.238.03.91 info@colegio-santamaria.es
CC PUREZA DE MARIA Partida la Solana, 

31-33
96.291.60.82 colegiopureza@pmaria-ontinyent.org

IES L’ESTACIÓ Carretera de l’Estació, 
s/n

96.291.93.75 46006100@edu.gva.es

IES JAUME I Av. Albaida, 23 96.291.93.05 46017201@edu.gva.es

IES POU CLAR Av. Vicent Gironés, s/n 96.291.93.80 46006112@edu.gva.es

CPFPA SANT CARLES C. Maians, 53 96.291.92.25 46019325@edu.gva.es

DIRECTORI
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ADREÇA TELÈFON Correu electrònic
CONSERVATORI 
PROFESSIONAL DE 
MÚSICA

Pl.  Coronació, 27 96.238.85.98 46021861@edu.gva.es

CENTRE DE DANSA 
ÒPERA

C. Manuel Simó 
Marín, 2

96.238.74.64 balletopera@balletopera.com

EXT. UNIVERSITÀRIA
ESCOLA MAGISTERI

Av. Torrefiel, 22 96.291.74.50 ontinyent@uv.es

UNED–ONTINYENT C. Joan XXIII/Ramon 
Llin

96.238.74.96 ontinyent@valencia.uned.es

SPE Partida la Solana–
polígon 6

96.291.16.13 46402510@edu.gva.es

GABINET 
PSICOPEDAGÒGIC

658.42.14.86 psicopedagogsontinyent@gmail.com

FUVA fuva@uv.es
EOI ONTINYENT Av. Vicent Gironés, s/n 96.245.80.40 secretarioalzira@gmail.com

ALTRES TELÈFONS D’INTERÉS

ADREÇA TELÈFON Correu electrònic
AJUNTAMENT
-CENTRALETA-

Pl. Major, 1 96.291.82.00 www.ontinyent.es

BIBLIOTECA C. Tomàs Valls, 16 96.291.19.55 ontibiblioteca@cv.gva.es
CENTRE DE 
CULTURA

C. Maians, 26 96.291.82.30 ontinyent.cultura@cv.gva.es

TEATRE 
ECHEGARAY

Pl. Sant Domingo, 17 96.238.30.68 ontinyent.echegaray@cv.gva.es

SALA GOMIS 
(MULTIUSOS)

Av. Sanchis Guarner, 
s/n

96.291.05.16

CENTRE DE DIA DE 
MENORS “EL ROGLE”

C. Joan XXIII/Ramon 
Llin

96 238 90 88 onticentredia@cv.gva.es

INFODONA Pl. Major, 1 96.291.82.07 infodona_ont@gva.es
CENTRE DE DIA 
DISCAPACITATS

Partida la Solana, 
31-33

96.291.44.94 cdia.discapaci@gmail.es

CENTRE 
OCUPACIONAL

C. Joan XXIII, 10 96.291.02.84 onticomo@cv.gva.es

MAOVA C. Regall, 2 679.18.38.51 info@maova.com
MEDI AMBIENT C. Maians, 19 96.291.82.29 ontima@cv.gva.es
CONSELL LOCAL DE 
LA JOVENTUT

C. Jaume I el 
conqueridor, 13-baix

96.238.37.51 conselljoventut@gmail.com

OFICINA DE TURISME Pl. Sant Roc, 2 96.291.60.90 touristinfo_ontinyent@gva.es
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ADREÇA TELÈFON Correu electrònic
POLIESPORTIU 
MUNICIPAL

Carretera Bocairent, 
s/n

96.291.27.01 ontiesports@cv.gva.es

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

C. Maians, 19 96.291.82.27 ontipromeco@cv.gva.es

PROMOCIÓ 
LINGÜÍSTICA

C. Maians, 53 96.291.92.29 ontilin@cv.gva.es

PROP C. Maians, 19 96.291.82.03 ontiprop@gmail.com
SERVEIS SOCIALS Pl. Major, 1 96.291.82.22 ontisocials@cv.gva.es

SEXÒLEG MUNICIPAL Centre Salut 
Barranquet

96.291.95.20 conselljoventut@gmail.com

ARXIU C. Tomàs Valls, 16 96.291.21.11 ontiarxiu@cv.gva.es

PMAE Pl. Major, 1 96.291.82.00
(ext. 124)

ontipemae@cv.gva.es

AGÈNCIA AMICS Pl. Major, 1 96.291.82.00 
(ext. 105)

ontinyent.amics@cv.gva.es

TELÈFONS D’URGÈNCIES

POLICIA LOCAL-COS DE GUÀRDIA 96.291.82.01
POLICIA LOCAL-URGÈNCIES 092
POLICIA NACIONAL-URGÈNCIES 091
GUÀRDIA CIVIL-URGÈNCIES 062
AMBULÀNCIES 96.228.20.13
HOSPITAL GENERAL 96.291.93.00
CENTRE SALUT SANT JOSEP-URGÈNCIES 96.291.25.65
BOMBERS-EMERGÈNCIES 112
CREU ROJA 96.291.00.69
DONA 24 HORES 900.58.08.88
TELÈFON DEL MENOR 900.10.00.33

48



44

La ciutat és una font d'educació.Ciutat educadora és una proposta integra-
dora de la vida ciutadana que concerneix els governs locals, però també 
tot tipus d'institucions i associacions públiques i privades. El seu objectiu és 
treballar conjuntament amb sentit educatiu en el desenvolupament de polítiques 
i actuacions que impulsen la qualitat de vida de les persones, l'esperit de 
ciutadans i els valors d'una democràcia participativa i solidària.

La ciutat educadora és aquella que entén que tota intervenció que es realitza 
a la ciutat ha de tenir implícita una funció educativa i, per tant, és respon-
sabilitat de tothom.


