
 
 

Exposició TRANSITAR, orientar-se en un 
món canviant 
 
Del 26 d’octubre al 25 de novembre de 2019 
Capella de Sant Joan 
Plaça de Sant Joan, 1 
Vilafranca del Penedès, 08720 
www.vilafranca.cat 
 

 
Inauguració: Dissabte, 26 d’octubre a les 18.30h. 
 
A càrrec de:  la regidora d’Educació, la Sra. Meritxell Montserrat i 

el Diputat d’Educació, el Sr. Alfredo Vega. 

 

Intervenció artística a càrrec de la companyia Acrobatistes de 

l’escola La Vertical de Vilafranca. 

 

Activitats a l’entorn de l’exposició 
 
L’exposició TRANSITAR convida a la reflexió personal, planteja 
preguntes i ensenya models, ens mostra com els itinerari 
educatius es barregen amb els itineraris vitals.  Aprenen de tot 
i de tothom; a l’escola a l’entorn però també aprenen dels èxits 
i dels fracassos. 
 
Els tallers “pensar i compartir per transitar” volen dinamitzar 
grups de persones d’àmbits i edats ben diferents, garantint que 
en aquell espai de temps, i a través d’una de les activitats del 
full de sala es pugui treballar individualment i posteriorment 
compartir-ho i comentar-ho. 
 
De cadascun d’aquests tallers en traurem algun element gràfic, 
paraules, imatges, dibuixos que enriquiran el contingut de 
l’exposició.  Els tallers que es dinamitzaran són: 

 
Grup: DOCENTS 
Data: Dilluns 28 d’octubre tarda 18 a 20h. 

 

L’exposició Transitar és un molt bon recurs per orientar els 
joves en el moment de decidir el seu itinerari. 
Tutors/es, orientadors/es i docents en general hi poden trobar 
dinàmiques i activitats creatives per orientar-los. 
 
Aquest taller forma part de l’oferta formativa del Pla de 
Formació de Zona de l’Alt Penedès i per tant compta amb la 
corresponent certificació per als docents. 
 



 
 
Grup: PERSONES EN SITUACIÓ DE RECERCA DE FEINA 
Data: Dimarts 29 d’octubre de 9 a 13h. 

 

L’Exposició Transitar és una bona eina per ampliar la mirada en 
el moment d’una recerca de fina.   
L’autoconeixement, el descobriment de camins i possibilitats 
ajuden a tenir una mirada més àmplia i oberta al món laboral. 
 

 

Grup: GENT GRAN 
Data: Dijous 7 de novembre de 10 a 12h. 

 

L’exposició TRANSITAR ens mostra la importància de la 
formació i l’aprenentatge al llarg de la vida i no només al llarg 
del temps laboral de la vida i aporta una mirada a la gran 
capacitat del nostre cervell per millorar sempre al servei d’una 
vida en plenitud. 
 
 
Grup: MARES I PARES 
Data: Dijous 14 de novembre de 19 a 20h. 

 

El moment de triar camins educatius i professionals no és 
senzill, especialment en moments d’entorns tant incerts i 
canviants.  Els pares i mares tenen un paper fonamental per 
aconseguir que els joves prenguin decisions madures, 
responsables i autodeterminades. 
 
 
Grup: ESPORT 
Data: Dilluns 19 de novembre de 19 a 20h. 

 

L’esport és un element clau de l’educació no formal i informal.  
Un element, per a molts, essencial per transitar per la vida.  
L’autoconeixement i la força mental són fonamentals. És 
evident que cal una bona forma física però cal sobretot tenir el 
cap clar  saber gestionar les emocions de la millor forma 
possible. 
 

Grup: CULTURA 
Data: Dimecres 20 de novembre de 19 a 20. 

 

L’àmbit cultural té un ampli espectre, des de manifestacions 
artístiques, passant per les folklòriques, les musicals, etc... però 
en una societat que ens ha educat en la importància del treball 
per sobre de tot necessitem aquest espai per cultivar-nos com 
a persones.  Però també aquí ens cal decidir i transitar. 
 
 
 



 
 
La dinamització dels tallers anirà a càrrec de Maria Batet i de 
Joan Blanch. 
 
 
Per qualsevol dubte o consulta relacionada amb l’exposició i 
les activitats paral·leles es pot contactar amb: 
 
Roser Vives (Servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca). 
Tel. 93 892 03, 58, extensió 1774   c/e educació@vilafranca.cat 
 
 

 

 

Vilafranca del Penedès, 18 d’octubre de 2019 
 

 

 

 

 

 

 


