
JO I LA CIUTAT SOSTENIBLE
Exposició Recorreguts 

amb ecopunts
Guia virtual multimèdia
per destacar els elements
exposats, complementar
i actualitzar la informació
de l’exposició, integrar
les xarxes socials, facilitar la 
visita a persones invidents...

www.labonavida.cat

Joc virtual i
Olimpíada participativa


Xarxa de punts d’informació 
sobre sostenibilitat els nodes 
de la qual seran peces de
diverses exposicions del museu 
i fins i tot elements de la ciutat 
de Terrassa.

Espai d’educació no formal 
en ciència, dirigida al públic jove 
i participatiu, apropant-se als 
seus espais i al seu llenguatge 
amb Olimpiada final per
als millor jugadors.

Tallers per als més petits Videofòrums Sessions participatives Activitats a les xarxes socials

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Participa-hi !

  PresentacióInici Organització

>

Sessió participativa 1
Dissabte 26 de novembre de 2011

Continguts educatius
i recursos per a docents

e+

Busques...
la “bona vida”? 



Sessió participativa 1 Dissabte 26 de novembre
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC). Terrassa

10.00 – 10.15 h
Benvinguda i presentació de la sessió

10.20 – 11.45 h
Treball en grup (primera part) per desenvolupar propostes sobre 
 
 l. Política / fer o no fer el canvi
 2. Model de consum / necessitats
 3. Model de producció / institucions econòmiques
 4. Recursos naturals / infraestructura
 5. Treball / temps

11.50 – 12.15 h
Pausa – cafè

12.20 – 12.50 h
Treball en grup (segona part) amb els mateixos participants per 
aprofundir en els mateixos temes

13.00 – 13.30 h
Assemblea final

13.35 – 14.00 h
Conclusions i sorteig de la bicicleta de passeig Elops City

A partir de 14 anys
Aforament: 100 places

Lloc: Museu de la Ciència i 
de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC)
Rambla d’Ègara, 270
Terrassa.

Recordeu!
Sortejem aquesta bici!!

Tallers per als més petitsExposició
Recorreguts amb ecopunts
Joc virtual i Olimpíada particpativa

Videofòrums
Sessions participatives
Activitats a les xarxes socials

Confirmeu l’assistència el més aviat possible.

Us hi esperem!

JO I LA CIUTAT SOSTENIBLE

www.labonavida.cat
  Presentació Organització

Sessió participativa 1
Dissabte 26 de novembre de 2011

Actuació finançada per

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

 Sessió conduïda perOrganitza

Programa

Què et suggereix la “bona vida”? 
La teva, és una “bona vida”? Busques la “bona vida”? 

Si ets jove i tens més de 14 anys, vine el dissabte 26 de novembre al mNACTEC i trobem
plegats la “bona vida”.
Després de l’èxit del Joc del Big Bang volem comptar amb tu per aquest nou projecte. 
Ajuda’ns a crear una dinàmica participativa en grup per construir la “bona vida” des del
decreixement i torna a casa amb una bicicleta de passeig Elops City que sortejarem!
Necessitem gent atrevida, capaç d’utilitzar un imaginari diferent que no estigui limitat per la 
realitat socioeconòmica que tenim.
Volem construir i discutir una vida millor, de més convivència, de més temps pels amics,
la natura, la poesia i l’art.

T’hi esperem! Inscriu-t’hi on line! 

Busques...
la “bona vida”? 

La bona vida
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