Participants IV Setmana del Món:
-

Ma. Antònia Cabra, llicenciada en Ciències Quími-

ques i professora de l’Institut Vil·la Romana
- Andreu Gómez, llicenciat en Administració i Direcció
d’Empreses i professor de l’Institut Vil·la Romana CF Administratiu
- Àngels Aregall i Joan Pagès, viatgers interessats
a conèixer món i altres maneres de viure

Organitza:
DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

- Jordi Plana, llicenciat en Educació Física i professor
Institut Lauro – CF Activitats Físiques

Hi col·labora:

- Marc Sanyé, fotoperiodista i autor del treball El pes de
la pobresa. Actualment està fent reportatges sobre altres
grups ètnics residents a Osona

Departament de Llengua Catalana

- Dharam Paul Singh
ciació Sikh de Catalunya

Ackoo, president de

l’Asso-

- Stefano Puddu, dissenyador gràfic, agitador cultural,
ferm defensor del decreixement i dinamitzador comunitari.
Ha participat a la revista Gar i l’Associació El Garbell. Ha
participat en projectes de participació política (la Garriga i
Parlament de Sardenya)
- Anna Bozzano, doctora en Biologia Marina de l’Institut
de Ciències del Mar de Barcelona i especialista en el consum responsable de la pesca
- Jordi Barbeta, llicenciat en Periodisme, Publicitat i
Relacions Públiques. Professor de la Universitat Ramon
Llull. Cap de secció de política del diari La Vanguardia. Tertulià habitual a RAC1, Catalunya Ràdio i TV3
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Dilluns 3 de febrer

Dimecres 5 de febrer

Dijous 6 de febrer

1r ESO B i D –10.00 h

2n ESO A i D –10.00 h

3r ESO A i B –12.30 h

Aula 114

Parcs Nacionals de l’Oest Americà,

a càrrec de

Ma. Antònia Cabra
Un viatge al Far West Americà permet descobrir un
país diferent, uns immensos parcs naturals plens
d’animals, uns llacs i uns rius que no s’acaben mai,
unes carreteres amb rectes infinites, unes roques de
formes curioses …

Dimarts 4 de febrer

Aula 214

2n ESO B i C –11.30 h Aula

Un viatge al Cap Nord,

213

a càrrec d’Àngels Aregall i

Joan Pagès
Noruega, el país dels trolls i de la natura per
excel·lència. Una ruta que recorre majestuosos i
canviants paisatges, que ofereixen al viatger una infinitat d'impressionants escenaris i vistes d'una natura
verge entre pobles, muntanyes i fiords

1r ESO A i C –8.00 h Aula 111

Parcs Nacionals de l’Oest Americà,

a càrrec de

Ma. Antònia Cabra

CF Administra u i CF Fusta – 15 h
Aula 104-5

Proves de resistència. Participació política i
resistència pacífica, a càrrec de Stefano Puddu

1r Batxillerat Social i Humanís c–
9.30 h Aula 311

Proves de resistència. Participació política i resistència pacífica, a càrrec de Stefano Puddu
L'Stefano ens parla de l'actuació en l'àmbit local; de la
necessitat de posar en pràctica tot allò en què creiem
ferventment, començant pel que ens és més proper:
nosaltres mateixos allà on som i vivim.

1r Batxillerat Ciències– 12.30 h Aula
313

Recursos pesquers: de la sobreexplotació a la aqüicultura, a càrrec d’Anna Bozzano
És una xerrada que té una primera part teòrica (estat
actual dels recursos en el mar, diferents arts de
pesca, avantatges i riscos de l'aqüicultura) i una segona part pràctica (reconeixement d'espècies locals) per
a promoure'n el consum responsable, de temporada,
no sobreexplotat.

Aula 305

3r ESO C i D –13.30 h Aula 305
Pedalant per l’Himàlaia, a càrrec de Jordi Plana
En Jordi Plana compagina la seva activitat com a
professor de secundària amb els viatges d’escalada i
d’aventura. En aquesta ocasió, vindrà a compartir
amb nosaltres les seves aventures en solitari, en el
viatge en bici que va fer durant tres mesos pel
Pakistan, el Tibet i el Nepal.

4t ESO A, B, C i D –12.30 h Gimnàs
Sunday Sikh. Caritat, humanitat i amabilitat, a càrrec de
Marc Sanyé i Dharam Paul Singh Ackoo
Xerrada al voltant de l'exposició de fotografia del
mateix títol. El fotògraf Marc Sanyé s'ha acostat a la
comunitat sikh de la plana de Vic, i ha descobert un
món viu i apassionant. Amb l'ajut d'un membre de la
comunitat ens explicarà el dia a dia d'aquests
catalans d'origen indi i les arrels del poble sikh.

Divendres 7 de febrer
2n Batxillerat – 12.30 h Aula 104-5

Parlem de política: Catalunya i Espanya, a càrrec
del periodista Jordi Barbeta
Un punt de vista interessant i un debat obert sobre
l'actualitat política que viu el nostre país.

