
Infografies Aprenentatge Servei Comunitari.

Presentació del llibre: Aprendizaje-servicio. Compromiso social en
acción. Escrit per Roser Batlle.

La Marató 2021: Malaties Mentals.

Barcelona Capital Mundial de l’alimentació Sostenible

Els Referents d’APSC dels 10 CRP de Barcelona us presenten unes  infografies per tal
de conèixer millor alguns dels aspectes d’un projecte d’APSC

6 d'octubre, dimecres, a les 18:00 al Centre Cultural Bellvitge

La Fundació desplega una intensa campanya de divulgació i sensibilització 
Informació i inscripció

      Alumnat dissenyen  un pòster col�lectiu adreçat a tota la ciutadania.       
                    Inscripcions i més informació
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#formació 

#alertes 

V Congrés per a la Transformació Social

Jornades de presentació del Centre de masculinitats Plural.

Seminari formatiu d’Aprenentatge Servei i Alimentació sostenible 

18, 19 i 20 de novembre a Vitoria-Gasteiz.
Informació i Inscripcions

Es duran a terme el 6 i 7 d’octubre de 2021 al patí del Centre Cívic del convent de Sant
Agustí 
Informació i inscripcions

Organitzat pel Consorci d’Educació, Justícia Global i Pla de Barris. Va adreçat a
professorat de centres educatius de secundària i a entitats relacionades amb la
defensa de la sobirania alimentària que s’oferirà entre el 20 d’octubre de 2021 i el 18 de
maig de 2022. El professorat i les entitats podran dissenyar conjuntament projectes
educatius amb una forta dimensió comunitària i d’arrelament territorial. Interessats
truqueu al CRP Les Corts-Ciutadania i Valors 93 4094372

#butlletí_digital 
ciutadania i valors 

CRP Les Corts 
CIVA  

 

https://serveiseducatius.xtec.cat/lescorts/recursos-dinteres/
https://projectes.xtec.cat/secrp/portada/la-marato-2021-salut-mental/
https://www.edubcn.cat/comunicats_centres/20210630_Full_informatiu.pdf
https://www.congresoed.org/
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/747644
https://serveiseducatius.xtec.cat/lescorts/civa/
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#recursos_projectes 
APS i Biblioteca Escolar

Concurs #HipHopPau

La proposta Expliquem contes forma part del projecte de servei comunitari per a 2n cicle
d’ESO
Més informació

L’ICIP obre aquest mes de setembre la sisena edició del Concurs de Hip-hop per la Pau
per a joves entre 12 i 25 anys.
Més informació

Juguem a cooperar? Presentació de la maleta de jocs cooperatius
#TransformESS

Projecte teatral Cendres.

El 6 d'octubre es presenta per part de Barcelona Activa que consta de 6 jocs per a
treballar valors cooperatius i introduir el cooperativisme i l'economia social i solidària 
Informació i inscripció

 Obra de teatre que es representarà a  l’aula del centre. Parla sobre el dol . Hi ha una
formació per al professorat i recursos pedagògics per treballar abans i després amb
l'alumnat.
Informació i inscripcions

#butlletí_digital 
ciutadania i valors 

CRP Les Corts 
CIVA  

https://projectes.xtec.cat/bescat/portada/expliquem-contes/
http://secure-web.cisco.com/1hkoLDSf7KkF38giTDtdcxOOXJzcDgkZ66vMt6UbfsxJtEu8r3huerplgrAXWjh7wRhYC5zJUiWi4h12MzOKzepmYgyMPyn3oFZyZH8oj2nTc054Is9G8Kgysgav4T7X1v-Ppp2B5ShV2GwSTLenr5SjtfUBbSYqSJCHK3F-HsWNGjkD3gm_qaauQtx5a353R6vtw-iWpJgkE8gKpYURlqmrwi-NNhEfDdYZnR9McJnHObVdY61M4H_o229lKhqmQrFARVw2fMSmdeA2clDJZfbj_2R5xEZZnjmWGcWnk2DkDGFHdIz4Hf3VQZ0ETX_NoyTP3AuZcxP2lPZgvVnkte7MzAmg1z5YFCnJ66ml-i3EVzG2-uOfZ-geTwMk23vHnMfFH9vt9uSEMVsvjnWk6mg/http%3A%2F%2Fwww.icip.cat%2Fca%2Fpremi-icip-hip-hop-per-la-pau%2F
https://www.icip.cat/ca/renovem-el-concurs-hiphoppau-adrecat-al-jovent-sensibilitzat-amb-la-cultura-de-pau/
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/edit.do?codiIdioma=1&id=1057088&id_activitat_mestre=1056907&dia=5&mes=10&any=2021
https://serveiseducatius.xtec.cat/lescorts/cendres/
https://serveiseducatius.xtec.cat/lescorts/civa/

