
MATÍ, al Centre Cultural

09:45 h Recepció dels participants i entrega de documentació

10:00 h Benvinguda per part de les autoritats
 Presentació del dossier: “Benvinguts profess@rs del Matarranya!”

10:20 h Conferència inaugural: “El model d’immersió de la Bressola”
 A càrrec de Joan Pere Le Bihan, responsable de la Bressola del 1981 al 2012 
 (Escoles laiques catalanes a la zona francesa de parla catalana)

11:15 h Presentació i pràctica de tallers didàctics de cultura popular:
 • Projecte d’innovació i investigació educativa: “Cantem Junts”. 
  A càrrec de Margarita Celma, coordinadora del projecte.
 • Desideri Lombarte en l’exposició “Ataüllar el món des del Molinar”. 
  A càrrec de Pepa Nogués, autora de l’exposició.

12:00 h Pausa-cafè

12:30 h Taula rodona: “Experiències al voltant de 30 anys d’Ensenyança del Català a Aragó”. 
 Amb la participació de professorat, alumnat i pares.

11 a 13 h Activitats per als menuts en paral·lel a la jornada, a l’escola 
  Taller infantil: Mural Party Desideri Lombarte

VESPRADA
Activitats de les entitats de Pena-roja com a cloenda de l’Any Desideri Lombarte

16:00 h Visita al Museu Etnològic Lo Masmut i al Parc Aragonès de la Vivenda. 
 Itinerari poètic Desideri Lombarte.

16:30 h MURAL PARTY (Escola): Desideri Lombarte 
 (pintura, musiqueta, begudes…)

20:00 h Celebració cloenda Any Desideri Lombarte
 Lectura de totes les activitats realitzades, 
 a càrrec de l’Associació Cultural del Matarranya. 
 En finalitzar, s’oferirà un pica-pica.

NOTES  
• L’assistència als actes és gratuïta. 
• Al llarg de tot el matí hi haurà projecció d’audiovisuals, taula informativa 
i venta de llibres. 
• S’oferirà certificat d’assistència. 
• Les conclusions de la taula rodona es publicaran en format digital.

Més info: clariomatarranya.blogspot.com.es
 clariomatarranya@gmail.com
 Tel. 676308021
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