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Entitat 
Nom: Amigues i amics de la UNESCO de Tortosa 

Adreça: C/ 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: Viatge per el món de la UNESCO 

Responsable: Daniel Turon Cutrina - Alba Pallisé Piñol 

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

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres:        

Objectius: 1. Conèixer la tasca de la UNESCO en l'educació, ciència i cultura. 
2. Tenir accés als materials didàctis elaborats per la UNESCO. 
3. Alguns informes importants:Delors, Edgard Morín,Carta de la Terra 
4. UNESCO i la dècada d'educació en la sostenibilitat. 
5. Xarxa civil: Escoles i biblioteques associades a la UNESCO. 

Descripció: Des de l'associació Amigues i amics de la Unesco de Tortosa, associats a la federació 
catalana d'Associacions i Clubs UNESCO (FCACU), volem donar a conèixer els diferents 
àmbits de treball: educació, cultura i patrimoni, cooperació i solidaritat, ciència i medi i 
diàleg interreligiós. 
Volem donar a conèixer la història de la UNESCO, les seves formes de funcionament, el 
que s'ha fet fins ara i el que s'està duent a terme. Apropar-nos a UNESCOCAT i a la 
FCACU. 
Entre les tasques a destacar s'hi troben els objectius del mil.lenni per al 
desenvolupament i la dècada d'educació per la sostenibilitat. 
Coneixerem l'editorial de la UNESCO, i les publicación d'UNESCOCAT. (Entre elles 
l'estat del món que es publica anualment). 
Veurem els diferents informes i manifests internacionals que serveixen de guia per a 
difondre els drets humans. 
Ens aproparem a la figura de Federico Mayor Zaragoza, la seva tasca durant el període 
en que va ser director general de la UNESCO, i la seva tasca actual. 
Aprofundir en el que ens diu la constitució de la UNESCO: 
"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: Professors de tots els nivells. 

Durada: entre 1 i 3 sessions. 

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

Observacions:       

 


