
SOM TERRA! 
Visita ecocultural al Museu de la Vida Rural

ACTIVITAT EDUCATIVA  

OBJECTIUS

 
• Ser conscients de la interdependència i la   
 vulnerabilitat de la vida humana i del planeta.

• Extreure les lliçons que des de la memòria del  
 passat ens poden ajudar a entendre el present i  
 projectar un futur millor.

• Desenvolupar la intel·ligència ecològica. La  
 capacitat de percebre connexions entre les   
 activitats humanes i les seves conseqüències    
 en els sistemes naturals i socials.

• Entendre el concepte de sostenibilitat en un  
   sentit ampli que inscrivim dins les         
   anomenades 5P’s: planeta, persona, 
 prosperitat, pau i partenariat.  
• Utilitzar els llenguatges artístics per acostar- 
   nos a realitats complexes.

DADES BÀSIQUES

Durada de 
l’activitat
2 hores

Més informació i reserves
educacio@museuvidarural.cat
977 87 05 76
www.museuvidarural.cat 

Nivell 
Educació Primària.

Grups
Grup classe / màxim 30 participants.  

IMATGES DE L’ACTIVITAT

Tarifa
3,90 € per 
alumne

Repensar el ser, el conviure, el conèixer i el fer en clau de sostenibilitat.
 
A partir de la memòria que conserva el museu, i a través d’una sèrie de propostes lúdiques i dinàmiques, 
convidem a repensar el ser, el conviure, el conèixer i el fer per tal de cercar unes relacions més 
harmonioses i sostenibles amb el planeta, la comunitat i cap a nosaltres mateixos.
Una oportunitat, des del passat, de cultivar la intel·ligència emocional, social i ecològica en pro d’un 
futur sostenible de la vida en el nostre planeta.



SOM TERRA! 

DESCRIPCIÓ

Quan parlem de sostenibilitat ens referim a la sostenibilitat de la vida humana. La vida en el planeta 
únic que tenim, que ens acull i ens dóna vida. En depenem i la nostra manera de viure ho hauria de 
tenir en compte. 

Mentre que una de les característiques principals de la nostra vida és la vulnerabilitat, hem heretat una 
cultura que ens fa creure autosuficients i superiors.  És per això que resulta imprescindible promoure 
l’actitud de tenir cura dels altres i del planeta. 

És urgent un canvi cultural que transformi la nostra mirada, les maneres de pensar i pensar-nos en 
relació al medi ambient i l’entorn social, que vagi facilitant el camí cap a una nova ciutadania del món.

A través d’un repte-joc que proposem als infants i que els guiarà per tot el museu, descobrirem aquella 
saviesa que s’amaga en els diversos objectes i espais que recorrerem i reflexionarem sobre el nostre ser, 
el conviure, el conèixer i el fer en clau de sostenibilitat.


