
Participants VI Setmana del Món: 

- Maria Sirés, mestra de Primària i ex alumna de l’Institut  

- Carla Ulldemolins, mestra d’anglès  

- Andreu Gómez, llicenciat en Administració i Direcció 

d’Empreses i professor de l’Institut Vil·la Romana 

- Andrés Pajares, president de la Comissió Catalana 

d’Ajuda al Refugiat (CCAR), doctor en Antropologia Social, 
investigador al grup de Recerca sobre Exclusió i Control Soci-

al (UB) 

- Alfons Garrigós, filòsof i professor de l’Institut Manuel 

Blancafort de La Garriga 

- Teresa Niubó, presidenta La Garriga Societat Civil 

- Gabriela Serra, ha estat presidenta de l’Associació de 

Veïns de Singuerlín (Santa Coloma de Gramenet), directora 
d’Entrepobles, presidenta de la Federació Catalana d’ONGs 
per al Desenvolupament. Actualment és diputada al Parla-

ment de Catalunya 

Organitza: 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I 

HISTÒRIA 

 

Hi col·labora: 

Departament de Llengua Catalana   
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DEPARTAMENT DE   

GEOGRAFIA I HISTÒRIA
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 



Dilluns 15 de febrer 
2n Batxillerat - 10.00 h  Entrada Ins�tut 

Nosaltres les persones, a càrrec de la Sra. Teresa 

Niubó 
 

La Sra. Teresa Niubó, juntament amb els alumnes de 2n de 
Batxillerat i la Directora, Lurdes Balmes, penjaran una rajola 
emmarcada en el projecte Nosaltres les persones. Aquest 
projecte consisteix en una acció fotogràfica urbana, amb 
fotografies de diferents indrets del món. La fotografia de 
l’Institut és sobre Srebrenica (Bòsnia) del fotògraf, Francesc 

Parés. 

2n Batxillerat- 11.00 h  Aula 104-105 

Una vida de lluita, a càrrec de la Sra. Gabriela    

Serra 

La Gabriela Serra ha tingut sempre un fort compromís soci-
al. En la seva xerrada ens parlarà de tota la seva trajectòria: 
s'ha implicat en l'acollida dels immigrants dels anys 60 des 
de l'escola pública i la lluita veïnal, en la cooperació per al 
desenvolupament, en les Brigades de la Pau de Guatemala, 

i recentment en la participació política a través de les CUP. 

Dimarts 16 de febrer 
1r ESO A i B – 12.30 h Aula 114 

1r ESO C i D – 13.30 h Aula 114 
 

Pura vida, a càrrec de Maria Sirés 

La Maria va estar  treballant com a assistent de coordinació 
del Programa d’Educació Ambiental, de la Fundació Corco-
vado. El principal objectiu d’aquest projecte és conscienciar 
als nens i nenes, de la importància de protegir la naturalesa. 
Una experiència molt enriquidora que la Maria compartirà 

amb els alumnes de 1r. 

Dimecres 17 de febrer 

2n ESO A i B – 8.00h Aula 214 

2n ESO C i D – 10.00h Aula 214 
 

Aprenent i ensenyant a Vietnam, a càrrec de Carla 

Ulldemolins 
Acabar la carrera, preparar la maleta i endinsar-se en l'a-
ventura d'ensenyar anglès a infants Vietnamites, tot apre-
nent d'ells, de la seva cultura i les seves tradicions. Sóc la 
Carla i vull compartir amb vosaltres el meu dia a dia al Vi-
etnam, així com el meu viatge pel Sud-Est Asiàtic amb 

parades a Laos, Cambodia i Thailandia. 

3r ESO A i B –10.00 h Aula  305 

3r ESO C i D –11.30 h Aula  305 

TRANSGOBI 2015 en BTT, a càrrec d’Andreu     

Gómez 

Travessa en bicicleta de muntanya entre les capitals de 
Mongòlia i Xina (Ulan Bator – Beijing) en un recorregut de 

1500 km per l’estepa desèrtica del Gobi.   

Durant els dies previs a la sortida, es va fer coincidir amb 
el Naadam. El festival més famós, atractiu i esperat de 
Mongòlia, i que se celebra anualment durant tres dies a les 
principals ciutats del país. L’audiovisual pretén reflectir el 
que va ser el viatge. En molts moments apassionant, però 

en altres dur i difícil.    

CFGM ADMINISTRATIU 1r –11.30 h 
Aula  203 

Aprenent i ensenyant a Vietnam, a càrrec de Carla 

Ulldemolins 

 

Dijous 18 de febrer 
4t ESO – 9.00 h Gimnàs 

Refugiats, política d’asil i acollida , a càrrec d’An-

drés Pajares 
 

La crisi de Síria ha posat de manifest la manca d'estructu-
res solidàries dels estats europeus, especialment la d'Es-
panya. Miguel Pajares analitza i posa en qüestió les políti-
ques públiques, denuncia la passivitat dels nostres repre-

sentants i planteja opcions d'acció a la societat civil. 

 

1r BATXILLERAT – 15,30 h Aula 

311  

L’Escola a Cuernavaca, a càrrec d’Alfons Garrigós 

A la ciutat mexicana de Cuernavaca va aparèixer una es-
cola de pensament al voltant del filòsof Ivan Illich, que de-
nunciava que els hospitals generen malalts, que l'escola 
treu ganes d'estudiar, que el temps que necessitem per a 
pagar un cotxe és més que el que tardaríem en anar a peu 
a tot arreu. L'Alfons va compartir moments de la seva vida 

al costat d'Illich i ens explicarà el seu vessant humà. 

 

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA I 
CFGM FUSTA –15.30 h Aula  104-105 

TRANSGOBI 2015 en BTT, a càrrec d’Andreu     

Gómez 


