
 

 

EXPOSICIÓ: ESCOLES RESPONSABLES 
 

Entitat: 

Tipus d’activitat: 

Període: 

Durada: 

Lloc: 

Destinataris: 

Nº participants: 

Material: 

Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera. 

Maleta pedagògica amb activitats didàctiques i exposició amb visita guiada opcional 

Curs escolar. 

15 dies, instal·lació de l’exposició. Visita guiada: 1 hora. 

Aula. 

Primària. Cicle inicial, mitjà o superior. 

Grup classe. 

Espai per ubicar 6 plafons dobles metàl·lics de 75 cm d’amplada x 1.38 d’alçada x 93 

cm de base. També hi ha l’opció de poder penjar els plafons a la paret. El transport va a 

càrrec del centre que haurà de venir a buscar i retornar l’exposició a la Casa per la Pau i la 

Solidaritat Flors Sirera. 

OBJECTIUS: 

· Reflexionar sobre la responsabilitat que tenim per fer del món un lloc millor, pas a pas i en la 

mesura que estigui al nostre abast  

CONTINGUTS: 

És una exposició didàctica sobre responsabilitat de l’escola i dels infants sobre diferents temes com 

el consum, el medi ambient, els drets humans i el gènere, posant atenció en aspectes que permeten 

millorar en cada àmbit escolar: relacions al pati, al menjador, al gimnàs, a l’aula, a l’escola, a casa... 

L’exposició s’ofereix al centre escolar per instal·lar-la al centre. A  la vegada que es pot concertar 

també una visita guiada. A més a més, l’exposició es pot complementar amb activitats didàctiques 

que s’ofereixen en una maleta pedagògica (que inclou un CD amb informació addicional), i que 

l’escola podrà dur a terme al seu propi ritme i conveniència. També hi ha un titella que es pot utilitzar 

per acompanyar les activitats. 

Pertinença al projecte: 

Pla de Sensibilització i Educació en valors. Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa i 

Consell Municipal de Solidaritat  

Observacions: Els docents seran els encarregats de desenvolupar les activitats que vulguin seguint 

la maleta pedagògica. En el cas d’optar per la visita guiada a l’exposició caldrà que els docents 

acompanyin els grups.  

 

 

 

 

 

 

 


