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DIVENDRES, 12 de Juny de 2015

inscriu-te i convida als teus amics des de www.ecosi.2015.eventbrite.es

ESPAI NENS

16:15 h 
Taller per a conèixer la tècnica de construcció amb terra “Tàpia”, 
mitjançant la creació d’un banc. Tàpia: tècnica que consisteix a reemplenar 

un encofrat (motlle) amb capes de terra i compactades mitjançant un pisó. Taller a 

càrrec de Terram.

17.00 i 19:00 h
Dinàmiques educatives i lúdiques per nens amb materials naturals per fer 

construccions (pedres, pinyes, pals, fustes....), jocs de fusta, teles i estructures per 

psicomotricitat. Organitza la Xarxa d'Educació Lliure de les comarques gironines.

18.00 h 
Espai de Contacontes a càrrec de Contes Savis.

DISSABTE, 13 de Juny de 2015

inscriu-te i convida als teus amics des de www.ecosi.2015.eventbrite.es

ESPAI TERRA

11-13:00 h 
Taller de construcció sostenible amb terra, perquè els nens i joves desco-

breixin la terra i puguin crear i construir amb les diferents tècniques (tàpia, adobes, 

pintures) a càrrec de Terram, www.educaterram.com

ESPAI ÀGORA

13:00 h
El Mag Xevi, la màgia de l’ecologia.  Il•lusionista català. Porta més de 

cinquanta anys al món de la màgia actuant arreu del món.

Soci fundador de l’Associació de Mags Sense Fronteres (1998) i Mans Màgiques del 

Món. Actualment dirigeix el primer Museu de Màgia d’Espanya, “La Casa Màgica de 

Santa Cristina d’Aro”.

ESPAI NENS

Durant tot el dia, 
• Espai de construcció sostenible amb terra, perquè els nens i joves desco-

breixin la terra i puguin crear i construir amb les diferents tècniques (tàpia, adobes, 

pintures, ...) a càrrec de Terram; www.educaterram.com

• Espai de contacontes a càrrec de Contes Savis.



inscriu-te i convida als teus amics des de www.ecosi.2015.eventbrite.es

ESPAI NENS

Durant tot el dia, 
• Dinàmiques educatives i lúdiques per nens amb materials naturals per 

fer construccions (pedres, pinyes, pals, fustes....), jocs de fusta, teles i estructures per 

psicomotricitat. Organitza la Xarxa d'Educació Lliure de les comarques gironines.

11:30 h
Actuació dels alumnes del CEIP Castellum de Sant Julià de Ramis.

12:00 h
Taller d’espelmes i exposició de món de les abelles, a càrrec de Pau 

Sàez i Marc Casadevall, del Graduat en Educació i Control Ambiental del IES Montilivi.

17:00 h
Presentació dels contes de l'editorial Els Cuscusians basats en dinàmiques de 

cocreació.  

Taller de llibres d'artista per a infants  

 

DISSABTE, 13 de Juny de 2015

DIUMENGE, 14 de Juny de 2015

inscriu-te i convida als teus amics des de www.ecosi.2015.eventbrite.es

11.00 h Sala 5
Taller per adults de “Cuentoreapia”. La “cuentoteràpia” Com a 
eina per a la cooperació la salut i la felicitat. Els contes, per facilitar la 

creativitat, la imaginació, el contacte amb un mateix i amb  l’altre, la expressió dels 

sentiments i les sensacions. A Càrrec de Lola Pérez, Maria del Mar Val i Míriam Mala-

gelada

ESPAI TERRA

11-13:00 h
Taller de construcció sostenible amb terra, perquè els nens i joves desco-

breixin la terra i puguin crear i construir amb les diferents tècniques (tàpia, adobes, 

pintures, ...) a càrrec de Terram, www.educaterram.com

ESPAI NENS

Durant tot el dia, 
• Espai de construcció sostenible amb terra, perquè els nens i joves desco-

breixin la terra i puguin crear i construir amb les diferents tècniques (tàpia, adobes, 

pintures, ...) a càrrec de Terram; www.educaterram.com

• Espai de contacontes a càrrec de Contes Savis.



#EcoSiGirona

DIUMENGE, 14 de Juny de 2015

ESPAI NENS

Durant tot el dia, 
• Dinàmiques educatives i lúdiques per nens amb materials naturals per 

fer construccions (pedres, pinyes, pals, fustes....), jocs de fusta, teles i estructures per 

psicomotricitat. Organitza la Xarxa d'Educació Lliure de les comarques gironines.

12:00 h
Cuentoteteràpia. Passem el temps... Entrecontes. A càrrec de Lola 

Pérez, Maria del Mar Val i Míriam Malagelada.

13:00 h
Pràctica de Tai Chi per nens amb Miquel Madeo

13:00 h
Taller d’espelmes a càrrec de Pau Sàez i Marc Casadevall, del Graduat en Educa-

ció i Control Ambiental del IES Montilivi.

13:30 h
Animació infantil amb acordió i guitarra a càrrec de Cagalàstics.

16:00 h
Cuentoteteràpia. Hi havia una vegada. A càrrec de Lola Pérez, Maria del Mar 

Val i Míriam Malagelada.

16:00 Sala 1
ÀGORA  els reptes de construir una EcoSÍutat des de l’escola:  
Com estalviar energia en escoles per aconseguir recursos? Dinamit-

za Helena Perxacs, Geògrafa, Tècnica de la Diputació de Barcelona. Co-cordinadora 

del Projecte europeu IEE - Euronet 50/50max. I la participació de: Josep Rabasse-
da, educador ambiental del Consell Comarcal del Gironès, mostrarà l’experiència de 8 

escoles del Gironès, IES Montilivi, mostrarà resultats econòmics de l’estalvi ener-

gètic i Olga Freixa, Sòcia-Consultora d’Ecotècnics, experta en Plans locals 

d’energia de més de 20 municipis.

17:00 h Sala 4
Papa, Mama, aprenem plegats a menjar? Taller teòric-pràctic, destinat a pares-fills, per 

aprendre a menjar plegats, d'una forma sana, conscient i sostenible, a través de 

l’experimentació, el conte i l’exemple. Impartit per Olga Brunner dietista pediàtrica, 

coach nutricional en la línea natural i ecològica, i Presidenta de l’Associació de Dietistes 

Tècnics de Catalunya.

17:00 h Sala 5
Espectacle d’obres xineses “La Clara tenia un Drac”. 


