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Es el más multitudinario de los que se han llevado a cabo en Valencia 
 

Más de 1.500 niños y jóvenes de l’Escola d’Estiu 
realizan un flash mob en la Politècnica  

 

 
 
Más de 1.500 personas, entre niños y jóvenes (también monitores), han participado hoy en la 
grabación de un multitudinario flashmob que ha organizado l’Escola d’Estiu de la Universitat 
Politècnica de València. No es el primer Flashmob que se realiza en Valencia, aunque sí el 
más numeroso de los que se han llevado a cabo. 
 
La Universitat Politècnica de València ha sido el escenario de esta actividad, que han 
protagonizado los más de 1.250 niños y niñas, con edades comprendidas entre los 4 y 14 años, 
que han asistido en el campus de Vera durante todo este mes de julio a l’Escola d’Estiu, que 
este año ha celebrado su vigésimo sexta edición.  
 
Al ritmo de la canción “Un día más en la vida”, del conocido grupo catalán Sidonie, los 
pequeños han bailado a la vez una coreografía que ellos mismos han preparado y ensayado 
durante varias semanas, dentro de las actividades de l’Escola, y en la que también han 
colaborado y participado los cerca de 250 monitores de la escuela de verano de la UPV. 
 
Los jardines del Ágora, la Casa del Alumno e incluso el interior de un autobús han sido varios 
de los escenarios elegidos para la grabación de este multitudinario flashmob (término inglés 
que traducido literalmente significa “multitud instantánea” y que, en los últimos años, se ha 
puesto de moda en diferentes partes del mundo. Consiste en que un grupo de personas reúne 
para cantar o bailar en un espacio público, realiza algo inusual y luego se dispersa 
rápidamente). 
 
Uno de los momentos álgidos ha tenido lugar en la piscina, donde los más mayores han 
realizado una coreografía dentro del agua, ante la ante mirada de los más de 400 niños y niñas 
que, acompañados por sus monitores, han llenado el recinto deportivo, donde han puesto el 
punto y final a la actuación con sus aplausos. El resultado, una vez sea editado el vídeo que 
dura aproximadamente 9 minutos, se colgará en la web de la Universidad para que los niños y 
sus padres puedan verlo. 
 
Con este macro baile, finalizarán mañana viernes, 29 de julio, las actividades de l’Escola 
d’Estiu, en las que han participado este año más de 1.600 niños y que se han desarrollado en 
los tres campus de la UPV, tanto en Valencia (Vera) como en Alcoy y Gandía. Este año, la 
temática ha girado en torno a “les Rondalles” de Enric Valor, en homenaje al centenario del 
nacimiento del célebre escritor valenciano y Doctor Honoris Causa por la UPV. La clausura 
oficial de esta XXVI edición de l’Escola d’Estiu tendrá lugar mañana viernes, a las 13horas, en 
un acto que contara con la presencia del rector de la UPV, Juan Juliá.  
�

Primera edición en Cuba.�
 
Como novedad, este año l’Escola d’Estiu ha traspasado fronteras y se ha realizado por primera 
vez en Cuba, gracias a los esfuerzos de la UPV y de la ONGD valenciana InterTech 



Cooperación. Ambas entidades han sumado esfuerzos para celebrar este evento, que se ha 
desarrollado también durante este mes de julio, en la provincia cubana de Pinar del Río. 
 
Un total de 126 pequeños, de edades comprendidas entre 7 y 13 años, han asistido a esta I 
Escola d’Estiu organizada en la Universidad de Pinar del Río (UPR) en Cuba, un proyecto 
pionero en este país, planteado a imagen y semejanza de la que edición valenciana que se 
viene realizando, desde hace más de 26 años, en la Universitat Politècnica de València. 
 
Los objetivos que los promotores de la idea perseguían se han logrado notablemente, y el 
impacto de esta actividad tanto en niños como en padres ha sido muy positivo, logrando, 
incluso, una gran repercusión mediática en toda la isla, donde los medios de comunicación se 
han hecho eco de esta actividad pionera. 
 
El éxito de esta I Escola d’Estiu hace pensar en una nueva edición cubana, en la que se espera 
superar el número de niños e incrementar su duración. Esta iniciativa ha sido posible gracias al 
esfuerzo conjunto de la Universitat Politècnica de València (Vicerrectorado de Deportes, Escola 
d'Estiu, Centro de Cooperación al Desarrollo y Vicerrectorado de Asuntos Sociales y 
Responsabilidad Social Corporativa), la Fundación Bancaja y la ONGD valenciana InterTech 
Cooperación www.icooperacion.org 
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És el més multitudinari dels quals s'han portat a terme a València  
 

 
Más de 1.500 xiquets i joves de l’Escola d’Estiu 
realitzen un flash mob en la Politècnica  

 
 

�

�

Más de 1.500 persones, entre xiquets i joves (també monitors), han participat avui en 
l'enregistrament d'un multitudinari flash mob que ha organitzat l’Escola d’Estiu de la Universitat 
Politècnica de València. No és el primer Flash mob que es realitza a València, encara que sí el 
més nombrós dels quals s'han portat a terme. 
  
 
La Universitat Politècnica de València ha estat l'escenari d'aquesta activitat, que han 
protagonitzat els més de 1.250 nens i nenes, amb edats compreses entre els 4 i 14 anys, que 
han assistit en el campus de Vora durant tot aquest mes de juliol a’l Escola d’Estiu, que aquest 
any ha celebrat la seva vintè sisena edició.  



 
 
AL ritme de la cançó “Un dia més en la vida”, del conegut grup català Sidonie, els petits han 
ballat alhora una coreografia que ells mateixos han preparat i assajat durant diverses 
setmanes, dintre de les activitats de l’Escola, i en la qual també han col·laborat i participat els 
prop de 250 monitors de l'escola d'estiu de la UPV.  
 
 
Els jardins del Ágora, la Casa de l'Alumne i fins i tot l'interior d'un autobús han estat varis dels 
escenaris triats per a l'enregistrament d'aquest multitudinari flash mob (terme anglès que traduït 
literalment significa “multitud instantània” i que, en els últims anys, s'ha posat de moda en 
diferents parts del món. Consisteix que un grup de persones reuneix per a cantar o ballar en un 
espai públic, realitza una mica inusual i després es dispersa ràpidament).  
 
 
Un dels moments àlgids ha tingut lloc en la piscina, on els més majors han realitzat una 
coreografia dintre de l'aigua, davant la davant mirada dels més de 400 nens i nenes que, 
acompanyats pels seus monitors, han omplert el recinte esportiu, on han posat el punt i final a 
l'actuació amb els seus aplaudiments. El resultat, una vegada sigui editat el vídeo que dura 
aproximadament 9 minuts, es penjarà en la web de la Universitat perquè els xiquets i els seus 
pares puguin veure'l.  
 
 
Amb aquest macro ball, finalitzaran demà divendres, 29 de juliol, les activitats de l’Escola 
d’Estiu, en les quals han participat aquest any més de 1.600 xiquets i que s'han desenvolupat 
en els tres campus de la UPV, tant a València (Vera) com a Alcoi i Gandia. Aquest any, la 
temàtica ha girat entorn dels “Rondalles” d'Enric Valor, en homenatge al centenari del 
naixement del cèlebre escriptor valencià i Doctor Honoris causa per la UPV. La cloenda oficial 
d'aquesta XXVI edició de l’ Escola d’Estiu tindrà lloc demà divendres, a les 13hores, en un acte 
amb la presència del rector de la UPV, Juan Juliá.  
 
 
Primera edició a Cuba.  
 
Com novetat, aquest any l’Escola d’Estiu ha traspassat fronteres i s'ha realitzat per primera 
vegada a Cuba, gràcies als esforços de la UPV i de la ONGD valenciana InterTech Cooperació. 
Ambdues entitats han sumat esforços per a celebrar aquest esdeveniment, que s'ha 
desenvolupat també durant aquest mes de juliol, en la província cubana de Pineda del Riu.  
 
Un total de 126 xiquets i xiquetes, d'edats compreses entre 7 i 13 anys, han assistit a aquesta 
primera Escola d’Estiu organitzada en la Universitat de Pineda del Riu (UPR) a Cuba, un 
projecte pioner en aquest país, plantejat a imatge i semblança de la qual edició valenciana que 
es ve realitzant, des de fa més de 26 anys, en la Universitat Politècnica de València.  
 
 
Els objectius que els promotors de la idea perseguien s'han assolit notablement, i l'impacte 
d'aquesta activitat tant en nens com en pares ha estat molt positiu, assolint, fins i tot, una gran 
repercussió mediàtica en tota la illa, on els mitjans de comunicació s'han fet eco d'aquesta 
activitat pionera.  
 
 
L'èxit d'aquesta Escola d’Estiu fa pensar en una nova edició cubana, en la qual s'espera 
superar el nombre de nens i incrementar la seva durada. Aquesta iniciativa ha estat possible 
gràcies a l'esforç conjunt de la Universitat Politècnica de València (Vicerectorat d'Esports, 
Escola d'Estiu, Centre de Cooperació al Desenvolupament i Vicerectorat d'Assumptes Socials i 
Responsabilitat Social Corporativa), la Fundació Bancaixa i la ONGD valenciana InterTech 
Cooperació www.icooperacion.org 


