
Participants X Setmana del Món: 

- Alfons Garrigós, filòsof i professor de l’Institut 

Manuel Blancafort 

- Ramon Ferrandis, fotoperiodista 

- Gemma Calvet, jurista i analista política i ex di-

putada d’ERC al Parlament de Catalunya 

- Andreu Gómez, llicenciat en Administració i 

Direcció  d’Empresa i professor de l’Institut Vil·la 

Romana 

- Pau Homedes i Jordi Abad, biòlegs ambientals i 

submarinistes 

 

Organitza: 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA  I 

HISTÒRIA 

 

Hi col·labora: 

Departament de Llengua Catalana 

AFA Institut Vil·la Romana   

 

 

 

X SETMANA DEL MÓN 



Dilluns 10 de febrer 
1r BATX. CIENTÍFIC - 11,45 h i 12,40h 

El submarinisme: un món de possibili-

tats, a càrrec de Pau Homedes i Jordi Abad 

 

El fons marí té una riquesa natural encara en gran part per 
descobrir. El submarinisme permet acostar-te a aquest eco-
sistema, per descobrir-lo i protegir-lo d’una manera relaxant, 
sorprenent i apassionant. 
 

 1r ADMINIST. I FUSTA– 11,45 h i 
12,40h 

Brasil: Mosaic de Cultures i Paradís de 

Biodiversitat ,a càrrec d’Andreu Gómez 

. 
Brasil, un viatge pel cinquè país més gran del món. Un veri-
table mosaic ètnic i cultural dins `d’un subcontinent que té la 
major biodiversitat en fauna i flora del planeta. L’Andreu ens 
farà un recorregut pel parc nacional d’Iguaçú, així com per 
les meravelles de la natura de l’Amazònia i el Pantanal.  Les 
megalòpolis de Rio, Sao Paulo o l’afrobrasilera ciutat de 
Salvador de Bahia, juntament amb els pobles colonials de 
l’estat de Minas Gerais, completaran el reportatge. 
 

Dimarts 11 de febrer 
 

2n CFGM ADMINISTRATIU I FUSTA  – 
17,45h 

Brasil: Mosaic de Cultures i Paradís de 

Biodiversitat ,a càrrec d’Andreu Gómez 

 

 

Dijous 13 de febrer 

2n BATXILLERAT – 12,40 a 14,30h 

Una mirada crítica del món i de l’entorn 

proper, a càrrec de Gemma Calvet 

 

Gemma Calvet ens oferirà una mirada crítica de la situació 

actual del país i del món. 

1r ESO – 12,40h A 14,30h 

Gimcana La Garriga Secreta, a càrrec del 

professorat de 1r d’ESO 
Gimcana per la Garriga per descobrir el patrimoni de la Garri-

ga de forma lúdica. 

Divendres 15 de febrer 
 

1r BATX. SOCIAL – 11,15 a 12,40h 

L’Escola a Cuernavaca ,a càrrec d’Alfons 

Garrigós 

A la ciutat mexicana de Cuernavaca va aparèixer una escola 

de pensament al voltant del filòsof Ivan Illich, que denunciava 

que els hospitals generen malalts, que l’escola treu ganes 

d’estudiar, que el temps que necessitem per pagar un cotxe 

és més que el tardaríem a anar a peu a tot arreu. L’Alfons va 

compartir moments de la seva vida al costat d’Illich i ens    

explicarà el seu ves-

sant humà. 

 

 

   

 

Divendres 15 de febrer 
3r ESO – 9,50h i 13,35h 

Brasil: Mosaic de Cultures i Paradís de 

Biodiversitat ,a càrrec d’Andreu Gómez 
 

Data a determinar 
 4t ESO 

40 anys enfocant i disparant, a càrrec de Ra-

mon Ferrandis 

Durant 40 anys el fotògraf Ramon Ferrandis ha fotografiat els 
fets més importants que han passat a la Garriga i a la resta 
del Vallès. Ell mateix ens guiarà en la visita de l’exposició que 

recull tota la seva trajectòria 

 

Dimarts 21 de gener 
2n ESO– 8,55h A i B 9,50 C i D  

El submarinisme: un món de possibilitats, 
a càrrec de Pau Homedes i Jordi Abad 
 

El fons marí té una riquesa natural encara en gran part per 
descobrir. El submarinisme permet acostar-te a aquest eco-
sistema, per descobrir-lo i protegir-lo d’una manera relaxant, 
sorprenent i apassionant.. 
 

EXPOSICIÓ 

40 anys enfocant i disparant 
Ramón Fewrrandis 

Del 10 al 21 de Febrer 

 

Inauguració dilluns 10/02 a les 19h 

 
L’acte estarà amenitzat pel grup musical La màquina del swimg 


