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Dia Internacional
de la  Ciutat  Educadora

Del 27al 30 de 
novembre

27 de novembre
Presentació del Projecte 
Europeu - Erasmus +: 
"Populart" .

Aprenem i compartim a 
través de l'Art .

28 de novembre 
Dia Internacional de la Ciutat 
Educadora. Acte central. 
Comunitats que eduquen. 
Més i millors oportunitats 
per a tothom.

29 de novembre 
Trobada d'AMPA/AFA.  

Les AMPA/AFA. Agents clau 
de la comunitat educativa. 

30 de novembre 
Dia Internacional de la Ciutat 
Educadora. Activitats familiars.

Encesa de l'enllumenat de Nadal.  

De 17.00 a 19.00h. 
Can Massallera 

De 18.00 a 19.30h.  
L'Olivera

De 17.30 a 19.00h. 
Can Massallera  

De 17.00 a 19.00h. 
Plaça de l'Ajuntament 



Inscripcions:
Al web de l’Ajuntament de Sant Boi www.santboi.cat/ciutateducadora

Presentació del Projecte Europeu - Erasmus +: 
"Populart"
Aprenem i compartim a través de l'Art. Vine i forma part 
d'una experiència d'educació per a persones adultes 
basada en l'aprenentatge a través de l'Art". Cerquem 
persones que vulguin formar part del projecte Populart 
aportant la seva experiència com a formadores o 
participant com alumnat a les diferents sessions.
L'Olivera.

Trobada d'AMPA/AFA  
La participació de les famílies a la comunitat educativa  
ha evolucionat força i ha fet evident que enfortir els 
vincles escola-família-comunitat és l'estrategia per 
avançar cap a l'equitat i la cohesió social. 
La feina compartida entre tots els agents de la 
comunitat ha d'incidir en millorar les oportunitats 
educatives per a tothom.
Can Massallera  

Volem que tothom tingui més i millors oportunitats educatives 
en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educa-
ció i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. Volem 
que cada infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb 
equitat i sense exclusions. 
Can Massallera.

Dia Internacional de la Ciutat Educadora. 
Acte central. Comunitats que eduquen. 
Més i millors oportunitats per a tothom.

28 de novembre 
De 17.00 a 19.00 h. 

Dia Internacional de la Ciutat Educadora. 
Activitats familiars.
Vine al mercat de pagès a plantar el teu desig per a la 
ciutat educadora, emporta't una planta aromàtica i 
participa en l'encesa dels llums de Nadal! 

Plaça de l'Ajuntament

30 de novembre 
De 17.00 a 19.00 h. 

29 de novembre
De 17.30 a 19.00 h.  

27 de novembre
De 18.00 a 19.30 h.




