ACTIVITATS CULTURALS
DEL 08 DE FEBRER AL 02 DE MARÇ DE 2017
DIMECRES 8 a les 11h Escola
-

Coneguem i fem ràdio.

Visita guiada a ràdio Banyoles i conèixer les característiques que ha de tenir una bona falca publicitària.

DILLUNS 13 a les 17h IES Brugulat
-

Xerrada “Joves a l’estranger” a càrrec de Jordi Matamala.

Proposem obrir la ment dels joves a l’espai geogràfic internacional i veure quines són les oportunitats per
poder viure una experiència de mobilitat de curta o llarga durada.

DIMARTS 14 a les 10h EOI
-

Xerrada “Joves a la Unió Europea” a càrrec de Joaquim Millan del Centre Europe
Direct de la UdG.

Explicar com els joves poden i han de ser actius en el marc de la Unió Europea assumint que és el seu espai
comú.
A les 15h IES Brugulat
-

Xerrada “Regularització, nacionalitat i xarxa d’atenció primària de Banyoles”
a càrrec de Maria Salas de la Creu Roja de Banyoles.

Conèixer l’estat actual de la legislació vigent, requisits, tràmits,... per obtenir la nacionalitat i explicar el
circuit d’atenció que disposem a Banyoles per orientar a tothom que ho desitgi sobre aquests temes.
• Aquesta mateixa xerrada es repetirà el dimecres 15 a les 15h a l’IES Brugulat.

DIMECRES 15 a les 11h EOI
-

Xerrada de LIMNOS a càrrec de Gerard Funosas Planas.

Coneixerem l’associació LIMNOS que s’encarrega de la defensa del
patrimoni natural del Pla de l’Estany. Ens parlarà de diversos temes relacionats amb la fauna i la flora
de l’estany.

DIJOUS 16 a les 11h EOI
-

Visitem la Biblioteca.

L’Eva i la Marta ens oferiran una visita guiada per tots els racons de la biblioteca i els recursos que s’hi
ofereixen.

A les 19h a Sala de plens de l’Ajuntament de Banyoles
-

Xerrada amb l’escriptora Núria Martí

Parlarem amb ella i li farem preguntes sobre la seva obra i l’ofici d’escriptor.
*Amb la col·laboració del programa lletres a les aules de la institució de les Lletres Catalanes de la
Generalitat de Catalunya.

DIMARTS 21 a les 15:30h IES Brugulat
-

Xerrada “El coneixement del cosmos” a càrrec de Carles Puncernau de l’associació
Astrobanyoles.

La finalitat és donar a conèixer diferents elements relacionats amb l’astronomia, els astres i els seus
moviments, tot fent participar els alumnes de petites experiències.

A les 19h IES Brugulat
-

Xerrada en anglès a càrrec de l’Austin. Estudiant anglès que està realitzant un Erasmus a la UdG.

Ens parlarà de tradicions i costums anglesos. Posteriorment s’obrirà torn de preguntes i d’intercanvis en
llengua anglesa.

DIMECRES 22 a les 15h IES Brugulat
-

Xerrada sobre “Els perills de la xarxa” a càrrec del cos de Mossos d’Esquadra
de Banyoles.

Tractarem els temes d’internet segura i xarxes socials.

DIJOUS 23 a les 11h EOI
-

Xerrada en anglès a càrrec de l’Austin. Estudiant anglès que està realitzant un Erasmus a la UdG.

Ens parlarà de tradicions i costums anglesos. Posteriorment s’obrirà torn de preguntes i d’intercanvis en
llengua anglesa.

DIJOUS 2 DE MARÇ
-

EXCURSIÓ A BARCELONA
o Matí: Cosmocaixa
o Tarda: Parlament de Catalunya

