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Hola amics i amigues de Plaça Jesús! 

El meu nom el Fly i vaig a ensenyar-vos 
les infinites possibilitats que té un paper! 
Podrem fer des de dibuixos fins a collars!

M’acompanyeu?



La primera activitat que farem serLa primera activitat que farem seràà dibuixar, s dibuixar, s’’animeu?animeu?

Jo vos vaig a posar un exemple de com Jo vos vaig a posar un exemple de com éés fa un animal s fa un animal 

utilitzant diverses formes i a partir dutilitzant diverses formes i a partir d’’ahahíí podeu fer  podeu fer 

el mateix o deixar volar la vostra imaginaciel mateix o deixar volar la vostra imaginacióó! ! 





A la següent activitat continuarem jugant 

 amb la mar, però ara amb un vaixell.

  Utilitzarem un fregall, un pal de fusta 

   i per descomptat...PAPER!

Agafa el paper menut i doblegal per la meitat pegant 

  el pal de fusta al centre. Després travessa el full més 

    gran on es troben les creus i per últim clava la part 

      de baix del pal al fregall i posa’l a un poal amb aigua. 

         El vaixell flota!!!!



Ací tens els materials i un dibuix 

de com ha de quedar l’activitat!



        

 Tercera activitat!Tercera activitat!

   Per a mi    Per a mi éés la ms la méés important, per qus important, per quèè??

     Perqu     Perquèè m m’’aneu a crear a mi per a que no sols estiga aneu a crear a mi per a que no sols estiga 

       al llibret, tamb       al llibret, tambéé estar estaréé a les vostres cases! a les vostres cases!
                

           Anem all           Anem allàà!!



 HO HEU ACONSEGUIT!HO HEU ACONSEGUIT!

JA HEM TENIU A CASA TAMBJA HEM TENIU A CASA TAMBÉÉ!!



Continuem amb més activitats!

Ara és el moment d’agafar un full 

i escriure una carta a un amic faller. 

Vinga va, anem allà!





ÉÉs hora de seguir experimentant amb el paper, aixs hora de seguir experimentant amb el paper, aixíí que  que 

ara toca fer garlandes falleres.ara toca fer garlandes falleres.

 Agafem un full, el doblem en 4 i copiem el dibuix  Agafem un full, el doblem en 4 i copiem el dibuix 

  seg  següüent al full per a tindre la nostra garlanda fallerent al full per a tindre la nostra garlanda fallera!a!



 

SS’’ha de dibuixar aquesta mitja pinta pegada ha de dibuixar aquesta mitja pinta pegada 

   al cant   al cantóó del full, la barra discontinua  del full, la barra discontinua 

     indica eixe cant     indica eixe cantóó, despr, despréés retalleu s retalleu 

       la pinta pel borde!        la pinta pel borde! 



 
 

 

           A continuació farem una nova manualitat per a seguir 

          coneguent les infinitats de coses que és poden fer amb paper.

         Anem a fer un joguet! Vos abellix?

        Primerament agafarem les 5 tires de papers de colors i just 

       a la meitat de cada una d’elles pegarem el cercle de colors 

       que no té el forat. Quan tenim açò agafarem l’altre cercle 

      i el pal de fusta, juntarem totes les cintes de colors i 

     travessarem amb ell totes les tires de colors fins aplegar 

    a les de la part de més amunt on pegarem el pal al primer 

   cercle amb les tires que hi havien. 

   Mireu que passa quan gireu el pal de fusta!





     

L'origami L'origami éés una ts una tèècnica basada en les cnica basada en les 

 matem matemààtiques i explica que si dobleguem tiques i explica que si dobleguem 

  un full per la meitat 43 vegades, es faria   un full per la meitat 43 vegades, es faria 

    tan gruixut que arribar    tan gruixut que arribarííem a la lluna. em a la lluna. 

     

Un full que limitat pels seus quatre costats  formUn full que limitat pels seus quatre costats  forma a 

   un rectangle  infinit.    un rectangle  infinit. 

     T'atreveixes a doblegar un full i portar-me a     T'atreveixes a doblegar un full i portar-me a la lluna? la lluna?





ESBÓS
Un full en blanc, el vertigen que representa l’infinit de les seues 
possibilitats, encara estant en un marc ben definit. Podem arri-
bar a la conclusió que un foli representa la llibertat, ens ensenya 
que tot és possible sent igual que forma tingues. Es diu que si 
doblegues un foli 43 vegades es fa tan llarg que podries arribar 
a la lluna, una dada que refuta la infinitat.





COMISSIÓ

Alejandro Badia Romeu
Helena Cabello Martí
Lucia Camarena Camacho
Pablo Camarena Camacho
África Camarena Fortuño
Valeria Camarena Fortuño
Emma Català Moltó
Gala Català Moltó
Valentina Cervera Marín
Mateo Cruz Cano
Tomás Cruz Cano
Eloy Enrique Gallego

Irene Enrique Gallego
Noa Enrique Gallego
Marco Fernández del Castillo Anselme
Victoria Fernández del Castillo Anselme

o
Joan Gil Selvi
Andreu Gimeno Navarro
Álex González Hipólito 
Marc González Hipólito
Diego Latorre Miranda
Elena Latorre Miranda
Berta Lorenzo Terrada

Mar Martínez Chamorro

Joan Medina Bello
Pau Medina Bello
Guillem Monmeneu Pineau
Joaquim Monmeneu Pineau 
Miquel Muñoz Vicente
Voro Muñoz Vicente

Candela Ponce Verdeguer

Marc Rodríguez Cubells
Paula Rodríguez Cubells
Hugo Sánchez Tijeras
Míkel Sánchez Tijeras



Infantils i família FPJ,

No cal dir que tinc moltes ganes que comencen les falles

Farem activitats molt divertides per a passar-ho pipa gràcies 
als
delegats d’infantils

Immens honor de poder dedicar unes paraules a tot@s els 
que formen la família FPJ.

Novetat del càrrec per a mi, confie complir com feu Joan 
l’any passat, acompanyant a mon tio Toni i la meua cosina 
Paula.

Inoblidables records que viurem aquest any.

Tinc la certesa que aquestes falles seran més xules i diverti-
des que mai.

Art, festa, música, pólvora i jocs, tot al carrer.

Transmetrem l’alegria a tota la falla, l’agrupació i veïns de 
la plaça Jesús.

Salutacions a tot@s els qui estimen aquesta festa.

I N F I N I T A T S de bons desitjos per a la falla.



INSIGNIES



BUNYOL D'OR

MÍKEL SÁNCHEZ TIJERAS

BUNYOL D'ARGENT

VALERIA CAMARENA FORTUÑO
MATEO CRUZ CANO

BERTA LORENZO TERRADA
PAULA RODRIGUEZ CUBELLS



PROGRAMA DE FESTEJOS



PROGRAMA DE FESTEJOS



*El prgrama d’activitats pot tindre modificacions al llarg de la setmana fallera

Diumenge - 26/02/2023 
 
14:00h Dinar en el casal i concentració per a acompanyant a la 
Fallera Major  Paula Monmeneu, a la Crida.

Dissabte - 4/03/2023  

11:00h Replegà pels comerços del barri acompanyats de la Colla 



Diumenge - 05/03/2023 
 
8:00h Despertà de l’Agrupació de Falles Mercat de Jesús.
10:00h Visita a l’exposició del Ninot.

14:00h Dinar al casal.

Diumenge - 12/03/2023  

10:00h Concentració en el casal per a preparar el 51º Concurs de paelles. 
 
11:00h 51º Concurs de paelles Falla Plaza de Jesús amb música en directe.  

Diumenge - 14/03/2023
  
19:00h Recollida del ninot infantil.
21:00h Sopar de la plantà per a la comissió.
24:00h Planta de la Falla “Infinitats”



Diumenge - 14/03/2023  

19:00h Recollida del ninot infantil.

21:00h Sopar de la plantà per a la comissió.

24:00h Planta de la Falla “Infinitats”





Dimecres - 15/03/2023  

11:00h Activitats infantils.

14:00h Dinar de la comissió.

18:00h Berenar oferit pel President Infantil Guillem 
Monmeneu, en finalitzar s’imposaran les recompenses 
atorgades per Junta Central Fallera a la comissió.





Dijous - 16/03/2023  

11h Actuació de màgia.

14:00h Dinar de la comissió en la carpa.  

17:00h Acompanyarem al President Infantil Guillem 
Monmeneu a arreplegar els premis otorgats per Junta Central 
Fallera.

19:00h Globotà.

21:00h Sopar de la comissió.





DivenDres - 17/03/2023 

11:00h Cercavila conjunta amb les comissions veïnes.  

14:00h Dinar de la comissió. 

17:30h Activitats.

21:00h Sopar de la comissió. 





Dissabte - 18/03/2023

11:00h Unflables.  

14:00h Dinar per a la comissió.  

21:00h Concentració en el casal per a replegar a la Fallera 
Major Paula Monmeneu i dirigir-nos a l’ofrena de flors a la 
Mare de Déu dels Desemparats, acompanyats de l’Agrupació 
Musical de Massarojos.  





Dissabte - 18/03/2023

08:00h Despertà del dia de Sant Josep per tota la demarcació.
  
10:30h Concentració en el casal per a arreplegar a la Fallera Major Paula Mon-
meneu i assistir a la  Santa Missa en la Parròquia de Santa María de Jesús, 
celebrada en honor al nostre Patró San  José. A l’eixida de missa, cercavila per 
la demarcació acompanyats de la colla de tabal i  dolçaina “Tio Vaina”.  

14:00h Mascletà conjunta amb la Falla Carcaixent en la nostra demarcació. 
Dispara pirotènia Turís.

17:00h Taller i actuació de Kultrún Batucada.

20:00h Cerimònia de lliurament del Foc i seguidament Cremà de la Falla “In-
finitats”

21:00h Sopar de la cremà.  






