ACTIVITATS I SERVEIS PER ALS CENTRES EDUCATIUS DE MATARÓ

Nom de l’activitat

TESTIMONIS “ MATARÓ RECUPEREM LA NOSTRA HISTÒRIA
ANYS 30”

IMATGE

Àrees temàtiques

Àmbits

Persones destinatàries

Història i patrimoni natural
• Memòria històrica
• Cultura popular
-

Àmbit d’educació en valors
o Educació en valors i socials i cívics

-

Àmbit social
o Ciències socials

Educació Primària, Secundària Obligatòria, cicles formatius i
Batxillerat.

- Recuperar la memòria històrica de Mataró dels anys 30.

Objectius

Breu descripció

Descripció

En aquesta activitat es compartirà, dialogarà i debatran temes
sobre la memòria històrica de la gent gran conjuntament amb el
jovent de Mataró.

La Comissió de la Memòria Històrica de la Gent Gran dins del
Consell Municipal de la Gent Gran de Mataró de l'Ajuntament de
Mataró., té com objectiu transmetre la memòria del segle XX i
promoure el diàleg i el debat intergeneracional mitjançant
l'apropament dels coneixements de la gent gran als joves.

Amb aquest propòsit s’elabora una l’exposició de 8 plafons
i una maleta pedagògica (veure fitxes de cada activitat).
Hi ha la possibilitat de convidar a persones que poden explicar

en primera persona els hàbits, costums...del moment.

Qui organitza

Programes de gent gran
Servei d’igualtat i ciutadania
Carrer de Juan Sebastián Elcano, 6
Carla Mulet cmulet@ajmataro.cat o gga@ajmataro.cat 93 758
26 26 o 607 218 279
De dilluns a divendres.
Dies

Horari

Matí o tarda.

Durada

2 hores.

Dades de realització
Lloc

Al centre o institut.

Preu

Gratuït.

Grup

Grup aula com a mínim.

Durant el curs escolar.
Període d’inscripció
Durant el curs escolar.
Període de realització

Reserva i inscripcions

La inscripció s’ha de realitzar amb un mínim d’antelació d’un
mes i durant tot el curs.
S’aniran responent les peticions per ordre de rebuda.
https://www.mataro.cat/ca/temes/gent-gran

Enllaços

http://memoriagentgran.cat
Presentació en power point dels anys 40.

Documents

Fitxa d’inscripció

Es pot fer una visita a l’espai.

