Els tallers didàctics de La Llum de les Imatges a
Xàtiva han rebut 22.000 alumnes

• La Casa de l'Ensenyança torna a obrir les portes al setembre
València (31.07.07) Els tallers didàctics de l'exposició “La Llum de les
Imatges. Lux Mundi. Xàtiva 2007” han rebut un total de 22.354 visites des de
la seua obertura el passat 17 d'abril en la Casa de l'Ensenyança, una de les
seus de la mostra.
Els tallers, que compten amb el patrocini de Bancaixa, tanquen les portes
durant el mes d'agost. A partir de setembre, tant jóvens estudiants com grups
adults podran realitzar estes activitats pedagògiques que tenen com a
finalitat fomentar el coneixement i la comprensió de la història de l'art
valencià.
La Casa de l'Ensenyança, restaurada per la Generalitat a través de La
Llum de les Imatges, disposa de dos aules informàtiques equipades amb 70
ordinadors, i dos sales de plàstica, amb materials didàctics dirigits a grups
adults, escolars i docents. A més, a fi de complementar i aprofundir en certs
aspectes de “La Llum de les Imatges. Lux Mundi. Xàtiva 2007”, s'entrega La
Guia Didàctica, composta pel Llibre del professorat i el Quadern de l'alumnat,
estructurada en unitats didàctiques que inclouen activitats adaptades al nivell
educatiu de cada usuari.
Dels més de 22.000 usuaris registrats fins ara, el 80% són jóvens
estudiants d'entre 5 i 18 anys, mentres que la resta són grups adults.
Seu dels tallers: Casa de l'Ensenyança
La Casa de l'Ensenyança data de mitjan segle XVIII, època en què es va
construir sota els auspicis de l'arquebisbe Mayoral. Funcionà com a escola
de xiquetes i posteriorment com a escola tècnica. Va mantindre el seu ús
com a centre docent fins a finals del segle passat. Des de mitjan abril de
2007, torna a establir-se com a lloc de coneixement amb motiu de La Llum
de les Imatges, i la campanya de restauració realitzada en el citat edifici per
esta institució.
Els tallers didàctics reprendran la seua activitat al setembre i fins al
pròxim desembre, amb el mateix horari de l'exposició: de 10 a 14 hores i de
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16 a 20 hores, de dimarts a diumenge. Per a participar-hi cal fer prèviament
una reserva, tant els grups escolars com els adults, a través de la pàgina
web
www.laluzdelasimagenes.com, en l'adreça de correu electrònic
reservas@laluzdelasimagenes.com, o en el telèfon 96 228 80 23.
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