RETIRADA O REINTERPRETACIÓ?
FASE PRÈVIA
Compartim interessos i establim ponts
Museu de Tortosa – IE Daniel Mangrané

Visita alumnat al Museu de Tortosa:
Audiovisual Història de Tortosa
Exposició Tortosa Bombardejada
Exposició esbossos del Guernica
Vista de Tortosa de Mariano R. Sánchez

Visita inspiradora

Activitat artística vora el riu
Anàlisi del paisatge
Protagonisme de l’Ebre en la Història
Dibuix del paisatge

Xerrada Eva Castellanos

LA HIPÒTESI
Davant la polèmica sobre el monument de la Batalla de l’Ebre a Tortosa i les diferents postures contraposades sobre el seu futur, es visibilitza la
necessitat de documentar-se i aprofundir en el coneixement sobre un tema abans de formar-se un criteri propi i prendre una decisió sobre el
mateix i plantegem la hipòtesi següent:

?

l’aprofundiment en el coneixement sobre un tema pot ser decisiu en el procés de presa de decisions
PRIMERA CONSULTA

FASE DE DOCUMENTACIÓ

Organització i celebració de la votació

Xerrades d’experts

Recerca periodística i bibliogràfica

Albert Curto, historiador
Teresa Ferré, COMEBE
Marisa Panisello, comissió
per la retirada dels símbols
franquistes de Tortosa .

SEGONA CONSULTA

TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ
Xerrades informatives a la resta d’alumnat

Debat al Museu de Tortosa

CONCLUSIONS

OBJECTIUS
Adquirir pensament crític i criteri propi
Valorar el patrimoni cultural
Comprendre què és la memòria històrica
Valorar la democràcia i els seus principis
Ser ciutadans políticament responsables
Aplicar el diàleg com a eina d'entesa
Respectar les persones i les seves idees

VALORACIÓ DEL PROJECTE
“He après a ser, una persona més respectuosa a
l'hora de debatre”
“...a ser una persona independent i tindre un
pensament crític i propi”

L’aprofundiment sobre un tema, ens permet
ser més tolerants amb els diferents punts de
vista, encara que no canviï la nostra decisió.

PROJECTES APROPA’T 2021
Museu de Tortosa

“...a ser una persona respectuosa i observadora,
ja que primer he hagut d’escoltar i veure
atentament per poder formular la meva opinió.”

