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Entitat 
Nom: Amigues i amics de la UNESCO de Tortosa 

Adreça: Teodor Gonzalez, 43 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 637732851 Correu-e: unesco.tortosa@hotmail.com 

Web: http://www.unescotortosa.org 

Observacions:       

 

Activitat 
Títol: Premi Federico Mayor Zaragoza 

Responsable: Daniel Turon Cutrina - Alba Pallisé Piñol 

Àmbit:  Artesanal  Esplai  Mediambiental 
 Artística  Esportiva  Musical 
 Dansa  Formació  Salut 
 Espectacles  Lleure  Social 
 Altres: intercultural  

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres: Debat, col·loqui  

Objectius: 1. Difussió de les experiencies destacades presentades als premis. 
2. Oferir models de bona convivència entre cultures. 
3. Mostrar la diferència com a font de riquesa. 
4. Difondre el premi i el que representa, preparant la 4 edició. 
5. Mostrar exemples d'experiències que es puguin reproduïr. 
6.       

Descripció: El premi Federico Mayoza Zaragoza, s'ha convocat durant els ultims 3 anys:"La 
diversitat cultural com a enriquiment. Concurs de bones experiències de convivència 
entre cultures". 
En aquestes 3 convocatòries hem anat recollint una sèrie de bones experiències de tot 
l'àmbit català sobre integració social i interculturalitat a centres educatius i entitats. 
Veurem aquestes experiències com a exemple de bones pràctiques, analitzarem la 
possibilitat d'adaptar-les al vostre centre i ens inspirarem d'aquests exemples tan 
enriquidors. 
Convidarem als diferents grups a explicar-nos i a compartir la seva experiència per 
poder difondre-la donant models de convivència positiva entre cultures.  
Entre les propostes hi ha per exemple activitats per a l'aula com dances del món, 
música, i per al centre com agermanaments, viatges interculturals, horts escolars, 
centres d'interés... 
Esperem doncs poder multiplicar aquests models que han funcionat en altres escoles i 
instituts. 
"Atès que les guerres neixen a les ments de les persones, és a les ments de les 
persones on ha d'edificar-se els fonaments de la pau". 

Destinataris: Escoles, instituts de educació secundaria. Professorat. 

Durada: entre 1 i 3 sessions. 

Preu:  40€/h (2 monitors x 20€/h) 
 Gratuït  

Observacions:       

 


