
Benvolguts/des,

des del Servei de Ciutat Educadora estem organitzant el Dia Internacional de la
Ciutat Educadora 2022, el lema del qual és La Ciutat Educadora, ciutat de pau i
oportunitats i, concretament l'he estem treballant des de la visió de la cultura de la
Pau i el foment de la convivència.

L'acte tindrà lloc a Can Massallera el dilluns 28 de novembre a partir de les 17 h.
en el qual es presentaran diferents experiències relacionades amb la temàtica, però
també hem pensat en una proposta plàstica per als centres de primària dirigida pel
CCCA Can Castells Centre d'Art inspirada amb la idea de transformació del món
natural i com a símil d'aquesta transformació l'educació com a concepte d'abast
global que inclou també qüestions relacionades amb la història, la inclusió,
l'abordatge de les desigualtats, l'accessibilitat, la convivència pacífica, la diversitat o
la cohesió social, entre tantes d'altres.

Uns convidem a participar de forma activa en una proposta plàstica que consisteix
en la realització de diferents pintures fetes amb tintes naturals que formaran part
d'una instal·lació artística en el context de l'acte del Dia Internacional de la Ciutat
Educadora. Ens adrecem a l'alumnat de Cicle Inicial (podeu triar entre 1r i 2n
curs) i us facilitarem un kit amb tot el material necessari per la seva realització, us
adjuntem un document amb les instruccions i veureu que és molt senzilla.

Hem previst el següent calendari:
● entre el 7 i 9 de novembre passarem a repartir els kits.
● el 21 de novembre, recollirem les vostres obres.

Us agraïm que durant el desenvolupament d'aquesta activitat feu fotos per tal de
poder fer un recull amb l'experiència de totes les escoles.

Si esteu interessats i voleu participar, ens agradaria que ens ho confirmeu abans
del 4 de novembre per fer-vos arribar el material.

Cordialment,


