Activitats per a les escoles associades de la Unesco d’Andorra
Curs 2018-2019

Xerrada: De la selva al teu mòbil
A càrrec de: Victòria Ticó, professora de biologia de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp
Durada: 50 minuts
Continguts: La problemàtica de l’explotació del coltan a la Republica Democràtica del Congo. Es vol donar a conèixer la problemàtica de l’extracció
il·legal del coltan, un mineral molt valuós que s’utilitza per als condensadors dels mòbils. Xerrada de l’Institut Jane Goodall, amb el qual col·labora
l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp. L’Institut Jane Goodall està dedicat a la investigació dels ximpanzés, a l’educació i a la conservació
dels ecosistemes a Àfrica.
Per a més informació sobre l’institut consulteu:
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http://www.janegoodall.es/es/misionehistoria.html

Documental en préstec sobre Jane Goodall: A partir d’imatges inèdites que estaven als arxius del National Geographic, el director Brett Morgen
narra la història de Jane, una dona que va revolucionar la investigació sobre els ximpanzés i la nostra comprensió del món animal.
Vegeu el tràiler: https://www.youtube.com/watch?v=BjuwJ09yrwU
Nivell educatiu: segona ensenyança, batxillerat i Formació Professional

Al juny, falles!
Exposició sobre les falles, declarades patrimoni immaterial de la humanitat (8 panells). (Realització: Associació de Fallaires d’Andorra la Vella, Govern
d’Andorra i CNAU). S’acompanya si es desitja d’una o diverses d’aquestes opcions: una xerrada sobre el patrimoni immaterial, una xerrada sobre les
falles i un taller de falles.
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Per a més informació sobre l’exposició:
http://www.unesco.ad/escoles-associades/exposicio-sobre-les-falles.html
Nivell educatiu: segona ensenyança, batxillerat i Formació Professional

Les Festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus, inscrita a la llista del patrimoni cultural immaterial de la humanitat,
explicada als joves
A càrrec de: Fidel Solsona i Bagués, tècnic de recerca i patrimoni del Comú d’Andorra la Vella i fallaire
Durada: 45 minuts
Continguts: Aquesta xerrada s’emmarca en la difusió de les Festes del foc, que són, des del 2015, patrimoni immaterial de la humanitat.
Es farà una introducció al món fallaire a través del documental: http://unesco.ad/escoles-associades/les-festes-del-solstici-destiu-als-pirineus.htm
A continuació, s’explicarà com es fa una falla i tot el que s’hi associa (patrimoni immaterial). Hi haurà una part pràctica de construcció d’una falla.

3

Per acabar, es farà una pinzellada sobre les falles d’Andorra com a patrimoni immaterial de la Unesco.
Nivell educatiu: primera i segona ensenyança

Una xerrada sobre les festes d’interès cultural, patrimoni immaterial
A càrrec: d’Isabel de la Parte, antropòloga. Arxiu d’Etnografia d’Andorra
Durada: 50 minuts
La xerrada que es planteja té com a finalitat generar coneixement sobre el patrimoni cultural en general i sobre l’immaterial en particular a través
de les festes d’interès cultural. El canal etnogràfic és una eina per transmetre coneixement i sensibilitzar la ciutadania sobre alguns aspectes de
la història i la cultura del país. Per als més joves és una manera d’aproximar-se a la memòria històrica a través dels relats de les persones de
més edat que expliquen les formes de vida passades i com s’han anat transformant. En aquesta ocasió, la xerrada girarà sobre la importància
social i cultural de les festes, les festes més significatives del calendari festiu andorrà, i les falles de Sant Joan.
La xerrada ofereix una experiència d’aprenentatge i vol ser un recurs per:
Desenvolupar competències dels estudiants en l’àmbit de la comprensió històrica des d’un pensament crític i analític.
Sensibilitzar els estudiants sobre la importància del patrimoni cultural.
Crear un diàleg amb la història recent i la identitat cultural.
Sensibilitzar sobre la història d’Andorra i la diversitat cultural que la caracteritza.
Nivell educatiu: segona ensenyança i batxillerat i Formació Professional
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Trobada internacional d’escoles associades a Portugal
Viatge a Santarem (Portugal) del 9 al 12 de gener del 2019, en el marc de la trobada d’escoles associades de la Unesco.
Tema: Quins oceans volem per al futur?
Hi participa l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma.

Viatge a Olímpia per celebrar el Dia mundial de la diversitat cultural per al diàleg i el desenvolupament

Viatge a Olímpia (Grècia) del 10 al 14 d’abril del 2019 per celebrar el Dia mundial de la diversitat cultural per al diàleg i el desenvolupament.
La Comissió Nacional Grega per a la Unesco organitza el segon simposi per a la xarxa d’escoles associades de la Unesco, que porta com a títol
“Simposi cultural de la joventut sobre el patrimoni” (“The World Cultural Heritage Youth Symposium”). Trametrem properament els requisits.
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https://olympiayouthsymposium.com/
Nivell educatiu: segona ensenyança, batxillerat i Formació Professional

Dia internacional de les muntanyes (11 de desembre)
Celebració del Dia internacional de les muntanyes (11 de desembre) amb una conferència a càrrec de Domènec Trastoy.
A càrrec de: Domènec Trastoy, alpinista
Durada: 50 minuts
Domènec Trastoy es converteix en el primer andorrà a fer el cim de l’Everest, la muntanya més alta del món.
El lauredià inscriu el seu nom amb lletres majúscules en les pàgines de la història del Principat i en la de l’alpinisme mundial.
En curs de preparació.
Nivell educatiu: segona ensenyança, batxillerat i Formació Professional
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Xerrades amb Nadia Ghulam
A càrrec de: Nadia Ghulam
Durada: 50 minuts
Nascuda a Kabul, té 30 anys i en fa nou que viu a Badalona amb una família d’acollida.
Gràcies a una ONG va sortir de l’Afganistan per poder ser operada de les ferides d’una bomba que va caure a casa seva i per
les quals va estar ingressada dos anys en un hospital afganès. Després va haver de suplantar la seva identitat per la del seu germà gran
mort per tirar endavant la família. Això durant deu anys. Ara és una dona lliure, però no al seu país.
Ja ha publicat tres llibres, El secret del meu turbant, el 2010; Contes que em van curar, el 2014, i, recentment, La primera estrella del vespre.
En tots conta les seves vivències, i ho fa per donar veu a totes les dones i infants que, com ella, sobreviuen a la guerra.
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Nivell educatiu: maternal, segona ensenyança, batxillerat i Formació Professional

“Tous migrants !”
L’exposició “Tous migrants” de la Fundació Cartooning for Peace explica la trajectòria complexa de les persones migrants a través
dels dibuixos de premsa d’arreu del món. De les raons per les quals les persones marxen fins al processos d’integració en els països on arriben.
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Per a més informació sobre l’exposició: http://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-tous-migrants/
Quadern pedagògic: http://www.cartooningforpeace.org/wp-content/uploads/2018/01/LIVRET-TM.pdf
Nivell educatiu: maternal, segona ensenyança, batxillerat i Formació Professional

Refugiats al món
Les grans crisis migratòries actuals
A càrrec de: Júlia Stokes, tècnica del Ministeri d’Afers Exteriors.
Durada: 50 minuts

El món afronta actualment diverses crisis migratòries, de les quals la més greu i mediàtica és la crisi de refugiats que fugen de la guerra civil
de Síria. Andorra es va comprometre, el setembre del 2015, a acollir un grup de refugiats que arribaran al país aquesta tardor. En aquesta xerrada
es proposa tractar el tema dels refugiats tot introduint, mitjançant els diferents materials pedagògics, alguns conceptes com el desplaçament forçat,
la migració (regular, irregular, econòmica i laboral), el refugiat, la demanda d’asil, la integració, l’expulsió, la no-devolució, el reassentament,
el concepte de menor no acompanyat i el tràfic d’éssers humans.
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Nivell educatiu: segona ensenyança, batxillerat i Formació Professional

Objectius del desenvolupament sostenible (ODS)

Els Objectius del desenvolupament sostenible (ODS), oficialment coneguts mitjançant l’agenda per
“Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”, són un conjunt d’objectius
relacionats amb el futur desenvolupament internacional creats per les Nacions Unides i promoguts com a Objectius mundials per
al desenvolupament sostenible.
Sobre aquest tema treballarem en forma de tallers amb el Comitè Nacional d’Andorra de l’Unicef. Tallers en curs de preparació.
S’ha distribuït per segon any un pòster sobre els ODS.
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Us facilito l’enllaç de la web d’Exteriors amb el contingut dels ODS:
http://www.exteriors.ad/ca/afers-multilaterals-i-cooperacio/objectius-de-desenvolupament-sostenible
Material promocional:
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/ (en espanyol)
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/ (en francès)

Nivell educatiu: primera i segona ensenyança

Marie Curie (1867-1934)
La femme aux deux prix Nobel

Marie Curie va néixer fa 151 anys a Polònia. Va marxar del seu país quan en tenia 24 pet anar a estudiar ciències a la Universitat de la Sorbonne.
L’any 1894 coneix al físic Pierre Curie. Junts descobreixen nous àtoms, radioactius, el poloni i el radi. El 1903, obtenen el premi Nobel de Física. Tres
anys després Pierre curie mor de manera accidental. Marie Curie continuarà l’obra científica que va començar amb el seu espòs. Obté un segon
premi Nobel el 1911, el de química. És professora a la Universitat de París i dirigeix el laboratori de recerca del radi que esdevindrà l’institut Curie fins
a la seva mort el 1934. Va ser la científica més important del segle XX.
Exposició itinerant en francès i anglès en 13 panells (100 x 150 cm)
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Dates: de gener a maig del 2019
Per a més informació sobre el Museu Marie Curie: https://musee.curie.fr/
Per a més informació sobre l’exposició:

MC_DescriptifExpo_ MC_DescriptifExpo.
Panneaux_070916.pdf
pdf

Nivell educatiu: segona ensenyança, batxillerat i Formació Professional
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