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ACTIVITATS 
PER A ESCOLES 
I INSTITUTS:

Gestió 
de Projectes Europeus 
TOTS ELS NIVELLS

Joc "Tira el Dau 
i descobreix Europa"’ 
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Celebrem 
el 9 de maig
DIA D’EUROPA

NOVES 
propostes

Sessions pràctiques, didàctiques i amenes sobre la Unió Europea i les 
oportunitats que ofereix per als alumnes de Primària, Secundària, 
Batxillerat o Formació Professional.

Iniciativa anual per endinsar-se en el funcionament real de la insti-
tució i convertir els alumnes en eurodiputats per un dia. Treballen 
en comissions i participen d’una sessió plenària. Amb el suport de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV).

Suport i assessorament per participar en els programes europeus 
adreçats a centres educatius (Erasmus+): intercanvis amb altres 
centres, incentivar que els estudiants sol·licitin estades educatives 
i de formació a escala europea...

Un Joc de l’Oca gegant per tal que nens i nenes aprenguin sobre 
Europa, els Estats membres i les seves institucions de manera lúdica 
i divertida. La partida es pot adaptar al nivell i als coneixements dels 
alumnes.

Extens programa d’activitats per commemorar la pau i la unitat del 
continent, coincidint amb l’aniversari de la històrica “Declaració de 
Schuman“. Tot plegat, amb la intenció d’apropar Europa als ciuta-
dans, especialment als més petits.

No hi ha cap activitat que s’adapti a les teves necessitats? Tens algu-
na idea o proposta que vulguis fer-nos? Et preparem un projecte a 
la teva mida. Contacta amb nosaltres i ens posem d’acord.
europedirect@tarragona.cat

Europe Direct Tarragona disposa de diverses activi-
tats gratuïtes que posa a l’abast dels centres edu-
catius, adreçades específicament a infants i joves, 
amb l’objectiu d’acostar la UE als més petits. Quina 
s’ajusta al teu temari?

Xerrades 
temàtiques 
TOTS ELS NIVELLS

Simulació 
del Parlament Europeu 
BATXILLERAT


