
CIREDUQUEM  
 

 
 
Us presentem una activitat que ens serà       
d’utilitat per valorar la competència     
personal i social i que fem institut, les        
escoles i la llar del municipi: 
 
 
QUÈ FAREM?  
Heu d’enviar al correu    
cirera@institutmontpedros.cat un producte   
que tingui com a motor la festa de la         
cirera. Pot ser una imatge, un vídeo, un        
text (un conte, un poema…) on hi hagi        
cireres o bé on es mostri què representa        
per a tu aquesta festa del poble.  
 
 
QUAN? 
Tenim de termini fins al dimarts 26 de        
maig.  
 
 
PER QUÈ?  
En aquests dies quan no podem carregar       
la motxilla cap a l'institut, n'estem      
carregant una altra: la motxilla de les       
nostres experiències i dels nous     
coneixements que adquirim en    
confinament, que tenen un valor     
incalculable.  

 
Les escoles i l’institut, amb la llar d’infants        
i l’Ajuntament de la mà, ens hem reunit        
telemàticament aquests dies per parlar     
d’aquest bagatge inesperat que adquiriu,     
que no podríem haver planificat, però que       
ens parla de com vivim cadascú de       
nosaltres aquesta situació.  
 
Voldríem que, des de la individualitat, des       
de l'experiència pròpia, poguéssim filar     
teixits col·laboratius, és a dir, vincular els       
aprenentatge de totes i tots, mitjançant el       
fil conductor de la cirera que, amb el        
lliurament de l’activitat individual, formi     
part d'una gran activitat col·lectiva.  
 
 
PER A QUÈ?  
Es tracta d’una activitat conjunta dels      
centres educatius públics de Santa     
Coloma de Cervelló, on també     
l'Ajuntament intervé com a eix difusor i       
comunicador. Té una visió comunitària,     
molt local i esdevé una aportació      
individual per a la societat.  
 
Enguany la Festa de la Cirera serà       
singular i la vostra aportació segur que       
l’enriquirà. És més, aquesta activitat de      
CIREDUQUEM forma part del programa     
d’activitats del municipi. Un cop més sou       
protagonistes de la vostra història i de la        
història col·lectiva, de la voluntat d’un      
poble que vol donar passos d’il·lusió i       
compromís, que vol continuar sent un lloc       
on VIURE, en majúscules.  
 
Comptem amb tu, institut, escoles, llar,      
Ajuntament!  
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