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Activitats per als centres educatius. Curs 2016-2017

Recurs educatiu: JOVES ACTIUS A LA UNIÓ EUROPEA

Explicar que els joves poden i han de ser actius en el marc de la Unió Europea as-
sumint que és el seu espai comú. Per tant, han de tenir uns coneixements bàsics 
de la història i les institucions de la UE, i saber quines eines i oportunitats tenen al 
seu abast. Especialment, s’introduiran el programa Erasmus+, entre altres..., sobre 
la base de l’estratègia Europa 2020, i s’insistirà sobretot en la necessitat de parlar 
idiomes, adquirir noves capacitats i competències i assumir el concepte de la mo-
bilitat al llarg de la vida acadèmica, professional i laboral. 

Facilitar-los les dades de contacte del Centre Europe Direct Girona, com la finestra 
de proximitat de la UE a les comarques gironines.

Adreçat a: 

· Educació primària cicle superior (5è, 6è)
· Educació secundària obligatòria 1r cicle (1r i 2n d’ESO)
· Educació secundària obligatòria 2n cicle (3r i 4t d’ESO)
· Educació secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius)

Inscripcions a: europedirectgirona@udg.edu fins al 15 d’octubre, o durant tot 
el curs escolar. Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la 
qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre 
totes les sol·licituds.

L’activitat té una durada màxima de dues hores i és gratuïta. 

Visita l’exposició “ARA FA 30 ANYS: UN ESPAI DE REFLEXIÓ, i participa a les 
diferents activitats.  

En el marc dels 30 anys de Catalunya a la Unió Europea, arriba a Girona “Ara fa 30 
anys: un espai de reflexió”, l’exposició que aspira a mostrar què ha representat la 
integració europea per a Catalunya i Catalunya per a l’Europa comunitària, i què 
significa avui ser ciutadans de la Unió Europea. El propòsit d’aquesta iniciativa és 
fomentar la reflexió i el debat sobre el futur de la Unió Europea.

Aquesta exposició estarà oberta al públic de l’1 al 31 d’octubre a la Biblioteca Car-
les Rahola de Girona, de dilluns a dissabte, de les 10 del matí a les 8 del vespre.

VISITES GUIADES: Al voltant d’aquesta exposició, organitzem visites guiades per 
a grups escolars, de dues hores de durada, a càrrec d’un especialista en dret de la 
Unió Europea, amb un màxim de 30 alumnes de forma simultània, que permet 
l’aprenentatge didàctic dels seus continguts. S’inclou el lliurament per al professo-
rat de material didàctic per treballar la visita prèviament.

Les visites es faran els dimarts i dijous del mes d’octubre de 2016 a les 10 del matí.
Inscripcions obertes al web, a l’apartat “Visites guiades” (a partir del dia 6 de setem-
bre)

CONCURS: Al voltant d’aquest exposició, s’organitza la segona edició del concurs 
ONESEUROPA, amb l’objectiu de promoure l’apropament dels ciutadans a la Unió 
Europea a través del llenguatge audiovisual. Enguany consistirà en un concurs de 
microrelats digitals, amb diferents premis, consistents en una aportació econòmi-
ca a bescanviar per material escolar.

Ajudeu els vostres estudiants a deixar volar la imaginació! #30arafa30anys

Adreçat a: estudiants de centres d’educació secundària, batxillerat, cicles forma-
tius, tant públics com privats, i centres de formació d’adults de la demarcació de 
Girona. 

Inscripcions obertes al web, apartat “Concurs microrelats” (de l’1 al 31 d’octubre)

Més informació:
Consulteu el web de l’exposició, i les bases del concurs 
europedirect.udg.edu/oneseuropa 


