
3a Setmana de
la ciutat educadora

Acte d’inaguració:  18.00 - 20.00 h | Centre Cívic Ter

26 DE NOVEMBRE DE 2018

INAUGURACIÓ DE LA 3a SETMANA DE LA CIUTAT EDUCADORA
La celebració de la 3a Setmana de la Ciutat Educadora ofereix i promou 
activitats educatives que contribueixen a la transformació de la ciutat, 
millorant  la qualitat de vida i les relacions de qualitat de la ciutadania de 
Girona.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “GIRONA, CIUTAT EDUCADORA”
Les ciutats educadores treballem perquè l’educació sigui eix transversal de 
totes les polítiques locals, reforçant el potencial educador de les actuacions i 
programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, cultura, acció social, 
esport, etc.

Aquesta exposició té com a objectiu posar en relleu la dimensió educadora de 
les diferents àrees municipals, potenciant la coordinació entre les diferents 
actuacions, per enfortir Girona com a Ciutat Educadora:

Cultura : Objectiu: El Call 
Joventut : L’Estació Espai Jove
Educació : Aprendre a l’hort de l’escola
Salut : Centre Jove de Salut Integral
Benestar social : Setmana de la Felicitat
Sostenibilitat : Taules de Neteja i Verd urbà
Cooperació : Cicle de Cinema i Solidaritat
OIAC : L’Ajuntament més a prop
Participació : Pressupostos participats dels barris de Girona
Urbanisme : Educant a través del planejament urbanístic
Mobilitat : Camins Escolars Segurs.
Turisme : L’espai turístic, un espai de tots
Ocupació : Descobreix el C.V per competències
Esports : Jornada de l’esport femení



FIRA D’ENTITATS I SERVEIS DE LA TAULA DE RECURSOS EDUCATIUS

PROPOSTES EDUCATIVES D’ENTITATS DE LA TAULA DE RECURSOS EDUCATIUS 
DE GIRONA

Associació Dret a Morir Dignament DMD
Mostra de les maletes pedagògiques: “Fem pedagogia de la mort” i informació del Docu-
ment de Voluntats Anticipades.

Museu d’Art de Girona
Mostra del taller “Pintem sense colors”, on experimentarem el procés d’elaboració de 
pigments i fabricació de pintures amb els elements de la natura.

Cultural Rizoma, sccl.
«Itineraris de Girona» Un joc per descobrir històries de la ciutat.

Banc dels Aliments de Girona
Presentació de propostes educatives, així com la possibilitat de participar en el Gran 
Recapte (30 novembre i 1 desembre).

CRP del Gironès
Exposició de materials: de llengua oral, maletes pedagògiques, maletes STEM.
Muntatge de les cúpules LeonarDome.

Patronat Call de Girona (Museu d’Història dels Jueus i Institut d’Estu-
dis Nahmànides)
Exposició de material. A partir de la mostra d’un objecte, un canelobre, s’explicarà la 
festa de Hanukkà o de les Llums.

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach
Divulgació de les dues iniciatives adreçades principalment a professorat de primària i 
secundària: Girobòtica  i Tecnorepte.

Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona
Presentació de propostes educatives i materials relacionats amb les activitats del Mu-
seu.

Òmnium Cultural. Llengua. Cultura. País.
Mostra de materials per donar a conèixer Òmnium Cultural  i les activitats que realitza 
amb l’objectiu  de promoció de la llengua i la cultura catalanes, l’educació, la cohesió 
social i la defensa dels drets nacionals de Catalunya.

La Nave Va: Teatre i Transformació Fundació Utopia-BSF
Realitzaran conjuntament,  el taller del casc sensorial. «Un casc a través del qual es 
presentaran tres temàtiques (a escollir-ne una) pel qual es treballarà la sensibilització 
i la consciència critica a través de la creativitat i la innovació com a eines de desenvo-
lupament humà (tècnica de la teranyina –amb un fil anirem enllaçant tots els stands de 
manera que quedarem tots units )».

http://www.eutanasia.cat/index.php/ca/
http://museuart.com/
https://www.culturalrizoma.com/
http://www.bancdelsalimentsgirona.org/
http://www.segirones.cat/%60
https://www.girona.cat/call/cat/index.php
https://www.udg.edu/ca/ice
http://www2.udg.edu/tabid/20648/Default.aspx
http://www2.udg.edu/projectes/Tecnorepte/Presentaci%C3%B3
http://www.macgirona.cat/
https://www.omnium.cat/ca/seus/girones/
https://www.lanaveva.org/?lang=ca

