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Actualitat

L’Hora del Conte Infantil torna dissabte a la Biblioteca amb
històries de la mar i l’estiu

Dijous 17 de setembre de 2009
Programes| Hora del Conte Infantil 2009

Diversos contes sobre la mar i l’estiu protagonitzaran dissabte, 19 de setembre, la
sessió de retrobament amb els nens de L’Hora del Conte Infantil després del
parèntesi de l’estiu.

A partir de les 11 del matí, com és habitual, la canalla podrà acostar-se a la
Biblioteca Antoni Tort i gaudir de la narració que Mònica Mimó farà d’alguns
contes com El molinet màgic, La guerra dels peixos, Com van néixer els cavallets
de mar o Zina i Zaki. Després de l’Hora del Conte Infantil, serà el torn de canviar
d’espai i passar a la Ludoteca Les 3 Moreres. Juguem amb els contes és la proposta
que s’iniciarà a les 12 hores, i que consistirà en alguna activitat relacionada amb els
contes que s’hauran explicat prèviament a la Biblioteca.

Presentació del llibre Jocs de pau. Caixa d'eines per educar per una cultura de
pau

D’altra banda, la Biblioteca commemorarà dilluns el Dia Internacional de la Pau,
amb la presentació del llibre Jocs de pau. Caixa d’eines per educar per una cultura
de pau, de Cécile Barbeito i la castellarenca Marina Caireta, a les 19.30 hores.
L’acte estarà presentat per Quim Moreno, membre del Moviment de Centres
d’Esplai Cristians.

Les autores, que assistiran a la presentació del llibre, formen part del programa
d’educació de l’Escola de Cultura de Pau, un centre d’investigació ubicat a la UAB i
creat amb el propòsit de realitzar activitats d’investigació, de docència i d’acció per
a la pau, el desarmament i la prevenció dels conflictes armats. El llibre és fruit d’un
treball de tres anys entre l’Escola de Cultura de Pau de la UAB i els moviments
associatius d’educació en el lleure Acció Escola, Escoltes Catalans, Esplac,
Moviment de Centres d’Esplai Cristians i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, i
ha comptat amb el suport de l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans.
 
Jocs de pau. Caixa d'eines per educar per una cultura de pau és un recull
d'activitats educatives sobre els principals temes que incideixen en una cultura de la
pau, i combina orientacions pedagògiques, teoria i activitats.
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