TALLERS EDUCATIUS
DE CONSUM RESPONSABLE, EDUCACIÓ
I AGRICULTURA ECOLÒGICA

ESCOLA

Des del Mas de Noguera volem fer-vos partícips d’un projecte educatiu que posem
en marxa aquest trimestre per a fomentar i donar a conèixer l’agricultura ecològica
i el consum responsable a les aules dels nostres alumnes. És tracta de realitzar amb
nosaltres uns tallers educatius que estan subvencionats per la Conselleria d’Agricultura,
acompanyats d’activitats prèvies i posteriors que haureu de realitzar amb els alumnes a
classe amb l’ajuda d’una guia.

TALLERS EDUCATIUS D
ALIMENTA

Dirigit a: alumnes de primària i secundària
Nº de participants: un curs per centre
Dates per fer el taller: novembre i desembre de 2018
Durada del taller: De 9:00 a 12:30
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