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PRESENTACIÓ
Culturama és una societat limitada creada en 1995, amb seu en el municipi valencià de
Mislata. Un dels valors més importants de la nostra empresa és el potencial humà. El nostre
equip de treball està integrat per persones amb alta qualificació, així com una elevada
motivació dins de l'àmbit de la gestió cultural i de l'acció comunitària.
Comptem amb una àmplia experiència en projectes que empren la cultura com a ferramenta
per a desenrotllar objectius en matèria d'educació, igualtat i diversitat racial, cultural i sexual.
Són exemple els tallers d'educació artística que hem realitzat últimament a l'IVAM o al
MUVIM, la dinamització de projectes d'animació lectora a la Biblioteca Municipal de Mislata,
els cursos impartits en el Cefire o la dinamització cultural en centres juvenils.
Creiem fermament en la necessitat d'una cultura implicada i un oci creatiu de qualitat per a
joves. El nostre compromís i passió ha anat consolidant la nostra àmplia oferta de servicis
comptant amb la implicació personal de l'equip de treball en col·lectius com a Lambda, estudis
sobre gènere, didàctica artística i animació sociocultural.
A continuació vos presentem algunes de les nostres propostes que tenim al Catàleg del SARC
2016 i d’altres que podreu trobar també amb més informació a la nostra pàgina web.
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TALLERS DIDÀCTICS
Clic clac foto
El taller es planteja com una introducció al món de la
fotografia per a xiquetes i xiquets, permetent mitjançant
una sèrie de dinàmiques i jocs entendre què és la fotografia
i conèixer els principis bàsics que la fonamenten com a art
visual i eina de comunicació.
Activitat al Catàleg del SARC 2016. Codi: 16TA0153
Màscares e identitats virtuals
Màscares i identitats virtuals és un taller que parteix d'una
selecció d'alguns conceptes tractats en l'art contemporani
relacionats amb la comunicació humana i la construcció de la
identitat personal.
A partir d'aquestes idees essencials, que revisem a través
d'una selecció d'obres contemporànies, desenvolupem una
sèrie de dinàmiques que ens permetran reflexionar de
manera personal i grupal sobre les diferents formes de
comunicació que pertanyen al nostre context quotidià.

Taller d’investigació Pioneres de la Pau
Proposem un taller de recerca sobre el paper de la dona en el desenvolupament de la cultura
de la pau a través dels materials de l’exposició “Pioneres de la Pau: dones guardonades amb el
Nobel de la Pau en el s. XX”. A partir de l’anàlisi de diferents fotomuntatges i textos, les
persones participants en el taller aniran investigant per a descobrir la personalitat i
aportacions del grup de dones promotores de la pau en el segle XX, i que la labor del qual va
ser reconeguda amb el Premi Nobel de la Pau.
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Geografies simbòliques dels drets LGTB
Molts artistes han treballat la seua obra fotogràfica amb l'objectiu de reivindicar i visualitzar la
situació discriminatòria que pateixen lesbianes, gais, transexuals i bisexuals en diferents
societats i cultures del planeta al mateix temps que han intentat reafirmar i celebrar la
multiplicitat d'identitats i sexualitats humanes que existeixen en el món.
En aquest taller reflexionarem a través de l'art i una selecció d'obres d'activistes visuals sobre
eixa situació actual dels drets LGTB en el planeta intentant augmentar el coneixement i la
comprensió sobre la comunitat LGTB així com donar les eines necessàries per a denunciar i
lluitar contra la discriminació.
La càpsula del temps
Al llarg de la història l'art li ha servit a molts éssers
humans com una manera simbòlica de véncer a la
mort i el pas del temps. Us proposem una activitat
educativa i participativa on a partir de la creació física
d'una càpsula del temps els xiquets podran conéixer
diferents moviments artístics de diferents èpoques al
mateix temps que reflexionar sobre conceptes com la
vida, la mort i el pas del temps.
Activitat al Catàleg del Sarc. Codi: 16TA0409

Historia del activisme LGTB a través del cine
Al llarg dels seus més de 100 anys d'història el cinema ha sigut una eina eficaç per a explicar,
difondre i visibilitzar històries de discriminació social. Este taller realitza un viatge a través del
cinema focalitzant la mirada sobre aquelles pel·lícules que al llarg de la història han abordat
l'activisme i la denúncia sobre la situació de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals.

Records per a compartir
El taller està plantejat, a partir del còmic de Paco Roca 'Arrugas',
sobre la importància dels records per a la persona, com a element de
la identitat personal i col·lectiva. Treballarem els records que ens
ajuden a ser millors persones, els moments de comunicació,
enteniment, etc., oferint un recurs educatiu, basat en l'expressió
artística i treballant el recurs del còmic.
Activitat al Catàleg del Sarc. Codi: 16TA0148
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Expedició Idea
Plantegem un taller, com a reforç de la reflexió personal i grupal,
sobre els valors que constitueixen la Modernitat en la cultura
occidental i l'esperit crític de la Il·lustració. A través del joc en
grup, es pretén posar en pràctica l'ocupació de la raó i l'esperit
crític per al progrés del coneixement, que al mateix temps
servisca per a treballar temes d'actualitat, connectats als
currículums escolars de diferents matèries.
Fashion art
A través d’un taller de fabricació amb materials reciclatges de complements de vestir com
poden ser: cinturons, moneders, bosses de mà de mà, bijuteria, etc s’introduiran conceptes
del reciclatge de materials i els valors positius de practicar l’ecologia domèstica. En la creació
dels elements es potenciarà la creativitat, imaginació i expressió, però també es plantejaran
qüestions crítiques sobre el consumisme, la imatge corporal, les marques i les modes.
Activitat al Catàleg del Sarc. Codi: 16TA0409

Juguem a com jugar
El joc és un instrument d'oci i també una eina
d'aprenentatge a qualsevol edat. Aquest taller ofereix
criteris per a escollir jocs i joguets per a grans i xicotets, des
de diferents punts de vista, així com propostes lúdiques per
a compartir en família.
Activitat al Catàleg del Sarc. Codi: 16TA0150
Percussió Corporal
Creguem sons i ritmes utilitzant únicament el nostre cos i les seues diferents parts. A través
del coneixement general de la percussió corporal, potenciarem les nostres habilitats de
coordinació i concentració a través del ritme, de manera pràctica i divertida, al costat dels
companys de taller; el nostre cos serà una caixa de ritmes i a través d'ell, crearem música i
gaudirem amb ella.
Activitat al Catàleg del Sarc. Codi: 16TA0151

