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Olesa participa en l'exposició virtual "Quan
anàvem a estudi".
Dimarts, 9 de juny de 2020 a les 00:00

L'arxiu municipal d'Olesa de Bonesvalls participa en l'exposició virtual
"Quan anàvem a estudi" elaborada per l'Àrea de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona.

Es tracta d'una exposició sobre la història de l'escola pública de
Catalunya, amb els canvis sociopolítics i culturals que marquen el
tombant de segle XIX fins a l'actualitat.

En l'exposició  trobarem experiències pedagògiques d’un valor
excepcional, com per exemple l’edició i l’intercanvi de revistes escolars,
projeccions de cinema  i tot un seguit de models pedagògics de
diferents èpoques. 
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