EL DRET HUMÀ A L’AIGUA I AL SANEJAMENT

FORMAT
Visita dinamitzada a l’exposició L’aigua... allà i aquí.
PROGRAMA
Som Aigua, pel dret humà a l’aigua.
DESTINATARIS
Alumnes de primària (cicle superior), secundària i postobligatori (PTT, cicles formatius i escola
d’adults)
CALENDARI
A concretar, durant el curs escolar, amb el centre educatiu.
DURADA PREVISTA
S’adapta a una sessió classe.
OBJECTIUS
• Sensibilitzar de la importància de desplegar en el CV els continguts de l’Agenda
2030 dels ODS i més concretament el número 6.
• Donar a conèixer el significat de l’anomenada nova cultura de l’aigua i quins són
els factors principals que la determinen.
• Explicar els models de cooperació relacionats amb el dret humà a l’aigua des d’una
visió solidària i compartida.
• Conèixer la diferència entre gestió pública de l’aigua i altres models de gestió.
L’experiència de Montornès.
• Aigua, sostenibilitat, contaminació i canvi climàtic, conèixer les seves vinculacions.
DESCRIPCIÓ
Projecte que s'emmarca dins la campanya Som Aigua que consta d’una visita dinamitzada a
l’exposició L’aigua... allà i aquí, que, amb set plafons informatius, explica la situació de l’aigua
al món, el seu accés, potabilitat i sanejament. També parla del model de gestió pública de
l’aigua a Catalunya i a Montornès del Vallès i de quina manera, els projectes de cooperació
internacional al desenvolupament poden ser una eina de construcció de solidaritat entre els
pobles del món a través de la lluita per una problemàtica comuna.
Nota important: aquesta activitat és complementaria a les fitxes del CAE sobre estalvi energètic
i de l’aigua.
METODOLOGIA
La sessió consta d’una sessió, adaptada a les edats i necessitats del grup classe, que consta
d’una visita dinamitzada a l’exposició i del visionat d’un breu vídeo sobre la situació de l’aigua a
Bakadaji en Gàmbia, municipi d’origen d’alguns veïns i veïnes de Montornès. La sessió també
es pot destinar al professorat, a les AMPAS i les famílies en general.
Segons el públic destinatari s’inclou una guia didàctica destinada al personal docent que consta
d’una recopilació de recursos diversos per incorporar a les matèries del currículum associades.
LLOC DE REALITZACIÓ
Aula gran o vestíbul del centre educatiu. L’exposició hauria de romandre al centre educatiu un
temps mínim a determinar, normalment una setmana.
RECURSOS
Humans: Enginyeria Sense Fronteres, Departaments municipals de Medi Ambient i
Sostenibilitat i de Cooperació Internacional. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Econòmics: el recurs pel centre educatiu és gratuït atès que l’ajuntament es fa càrrec de la
seva despesa.
Logistics: Depèn de l’espai es necessitarà un monitor per reproduir el video i la presentació.
INFORMACIÓ
Departament de Cooperació Internacional cooperacio@montornes.cat
Tel. 93 572 11 70 ext. 9133 i 9119
INSCRIPCIONS
A la pàgina web de l’Ajuntament:
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitatseducatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat
Telèfon: 93 5667004 / 630281538

