Dia Internacional
de la Ciutat Educadora
Del 25 al 29 de

novembre

25 de novembre
Espectacle teatral
“Participar per
transformar”
Alumnat del cicle
superior de primària
Sessions
matí i tarda
Can Massallera

26 de novembre

27 de novembre

28 de novembre

29 de novembre

“Escoltar la ciutat
per transformar-la”

“L'expressió artística
com a element de
transformació
comunitària”

Activitats familiars

Acte central

“Com funciona el cervell?
Eines neurodidàctiques per a
la transformació educativa”

de 17.00 a 19.30 h
Can Massallera

de 18.00 a 20.00 h
Can Massallera

de 18.00 a 19.30 h
Biblioteca Jordi Rubió
i Balaguer

Dia Internacional de la
Ciutat Educadora

Per a més informació:

Programa de formació
a famílies

educacio@santboi.cat

Populart:
projecte Erasmus +

www.sbciutateducadora.cat

www.facebook.com/AjuntamentdeSantBoi

Dia Internacional de
la Ciutat Educadora
Encesa de l'enllumenat
de Nadal
de 17.00 a 19.00 h
Plaça de l'Ajuntament

www.populart.eu

#participoxtransformar

#SBCiutatEducadora

Inscripcions:

Al web de l’Ajuntament de Sant Boi www.santboi.cat/formaciofamilies

25 de novembre

27 de novembre

Espectacle teatral

Programa de formació a famílies

sessions matí i tarda
“Participar per transformar”
Espectacle teatral d'improvisació amb la participació de
l'alumnat del cicle superior dels centres educatius de la
ciutat, en el que, amb les seves propostes, aniran definint
el fil conductor de la representació.
Can Massallera

26 de novembre
de 17.00 a 19.30 h.

de 18.00 a 20.00 h.

“Com funciona el cervell?
Eines neurodidàctiques per a la transformació educativa”
Xerrada inaugural del programa de formació a famílies
a càrrec de l'Anna Forès, experta en resiliència i
neurodidàctica. Coneixerem els elements clau del
desenvolupament del cervell i la seva relació amb
l'aprenentatge.
Can Massallera

Acte central
Dia Internacional de la Ciutat Educadora.

28 de novembre

“Escoltar la Ciutat per transformar-la”

Populart: projecte Erasmus +

Compartirem amb el Lluís Carol, professor associat del departament de didàctica i organització educativa de la UB, algunes
experiències de participació comunitària de la nostra ciutat.
Can Massallera

de 18.00 a 19.30 h.

“L'expressió artística com a element
de transformació comunitària”
Es presentaran els diferents aprenentatges i
experiències desenvolupades a la nostra ciutat.
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

29 de novembre
de 17.00 a 19.00 h.

Activitats familiars

Vine a la plaça a gaudir de les diferents activitats
i participa de l'encesa dels llums de Nadal!
Plaça de l'Ajuntament

