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Arts escèniques i visuals

- Potenciar la sensibilitat de l'alumnat per la música i el teatre.
- Conèixer i identificar els espais escènics del municipi.

Hàbits saludables

- Millorar els hàbits en salut dels infants i adolescents a través
d'accions de promoció de la salut i prevenció de situacions
de risc.

- Educar en estils de vida saludable en edat escolar.

Patrimoni natural i cultural

- Reforçar valors identitaris entre l'alumnat a partir de les
entitats del municipi que promocionen la cultura popular i
a partir del coneixement del patrimoni natural i cultural més
immediat.

Convivència i cohesió social
- Contribuir a desenvolupar actituds positives per evitar la

violència en totes les seves manifestacions.
-  Donar a conèixer experiències de projectes de cooperació

amb països del Sud per promoure la solidaritat com a valor
personal i col.lectiu.

- Educar en la igualtat de gènere.

Sostenibilitat i mobilitat

- Promoure l'adopció d'actituds i aptituds envers el medi
ambient de la població escolar, incidint en el reciclatge de la
matèria orgànica , en la gestió de residus i el canvi climàtic.

- Conèixer les instal·lacions de l'entorn immediat que treballin
per a la protecció del medi ambient.

OBJECTIUS GENERALS

L'objectiu general d'aquesta guia educativa és oferir als membres de les escoles un seguit d'activitats per educar en valors que
potenciïn l'autoestima, el coneixement de l'entorn més proper i que desenvolupin en l'infant i jove el sentit de pertinença.
Els objectius generals per a cadascun dels blocs temàtics d'aquesta guia educativa són els següents:

Esport

- Reforçar el potencial educatiu de la pràctica esportiva per
afavorir la cohesió social i la formació en valors.

- Interrelacionar els alumnes dels diferents centres educatius
mitjançant la pràctica esportiva.

Participació institucional i social

- Conèixer el funcionament dels canals de participació que
existeixen al municipi.

- Donar a conèixer el teixit social ( entitats i col.lectius d'interès
per a l'alumnat de secundària).

- Incentivar la participació del jovent del municipi en el teixit
social.

Tecnologies de la informació i comunicació

- Potenciar la màxima autonomia dels alumnes en la recerca
d'informació a través de les TIC ( tecnologies de la informació
i la comunicació).

Orientació acadèmica i laboral

- Donar a conèixer el marc bàsic de les relacions laborals i la
realitat del mercat de treball actual.

- Millorar l'orientació acadèmica a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.

Ciència i matemàtiques
- Impulsar les competències científiques, matemàtiques i

tecnològiques de l’alumnat.
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1r i 2n cicle

EDUCACIÓ
INFANTIL
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ACTIVITAT

Música. “Múuusica”.
Cia: Alla Corda

A QUI S'ADREÇA
Educació Infantil. Primer cicle. Escola Bressol

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Fundació Privada Cultural de Granollers

LLOC ON ES REALITZA
Ateneu de Sant Celoni

DATA
6 de maig de 2015

OBJECTIUS
- Contribuir a crear nous públics de teatre, música, dansa i
cinema.
- Afavorir el coneixement dels espais escènics del municipi

DESCRIPCIÓ
Des de ben petits el contacte amb la música és un factor que
estimula el desenvolupament cognitiu de l’infant de la forma
més  directa...i divertida!!!
Múuusica, és una producció de la companyia “Alla corda”,
que en els seu cinc anys de vida ha realitzat més de 100
concerts i audicions i ha arribat a més de 12.000 espectadors.
Proposem introduir als més menuts al món de la música en
directe, a partir d’elements que ells poden identificar
perfectament: Un paisatge i els seus elements, les formes i
colors bàsics, els sons de la natura, conceptes bàsics com
ràpid/lent...
Volem proposar un espectacle tendre, amb un ritme tranquil
i entenedor, que pugui arribar i connectar amb els nostres
petits espectadors.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Associació Fundació Cultural de
Granollers: Montserrat Homs

Telèfon de contacte: 93 844 30 27

Correu electrònic: escolesvalles@acgranollers.com

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

EDUCACIÓ INFANTIL

ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS
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ACTIVITAT

Actuem per als més menuts

A QUI S'ADREÇA
Alumnat de Llars d’infants 1-2

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
EMM i EMT de l’Ateneu CME

LLOC ON ES REALITZA
Als mateixos centres educatius

DATA
23 de març de 2015

DURADA
30 minuts

OBJECTIUS
- Contribuir a la sensibilització de la població escolar del

municipi envers la música.
- Apropar als alumnes a les arts escèniques
- Afrontar el repte d’actuar davant del públic.

DESCRIPCIÓ
L’activitat es durà a terme a través d’una actuació d’uns 30
minuts que es realitzarà als mateixos centes educatius

MATERIALS
L'equip docent de l’Ateneu - CME elaboren una fitxa didàctica
per als mestres de cada espectacle programat on hi trobaran
el material que caldrà treballar abans de la sessió (cançons,
tonades, dites...) i així lograr un major grau de connexió entre
infants i intèrprets.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ateneu - Centre Municipal d’Expressió:
Carles Ferrer Panareda

Telèfon de contacte: 93 867 40 89

Correu electrònic: centrexpressio@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i
de 17 a 20 h

Observacions: No cal inscripció. Des de l’Ateneu -
Centre Municipal d’Expressió s’enviaran horaris definitius.

EDUCACIÓ INFANTIL

ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS
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ACTIVITAT

Teatre. “Carretó de contes”
Cia: Festuc Teatre

A QUI S'ADREÇA
Educació Infantil. P3

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Fundació Privada Cultural de Granollers

LLOC ON ES REALITZA
L'Ateneu de Sant Celoni

DATA
13 de maig de 2015

OBJECTIUS
- Contribuir a crear nous públics de teatre, música, dansa i
cinema.
- Afavorir el coneixement dels espais escènics del municipi

DESCRIPCIÓ
“Tots aquells contes que volen pel nostre cap els hem posat
dins d’un carretó i camina que caminaràs, us els farem arribar.
La nostra protagonista, la Rodoneta, viu aquí dins, dins d’aquest
carretó i vol que tothom conegui la seva història.
La historia d’una formiga que no sap fer-se gran.
Un viatge al món dels insectes, escarabats, aranyes,vespes,
libèl·lules...i moltes altres bestioles que ajudaran a la nostra
protagonista a trobar el seu camí”

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Associació Fundació Cultural
de Granollers:
Montserrat Homs

Telèfon de contacte: 93 844 30 27

Correu electrònic: escolesvalles@acgranollers.com

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Observacions: Cada alumne haurà de pagar 5 euros.
Durant el curs, s’enviarà l’horari definitiu per grups classe.

EDUCACIÓ INFANTIL

ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS
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ACTIVITAT

Teatre. “La nena que vivia en
una capsa de sabates”
Cia: Zum Zum Teatre

A QUI S'ADREÇA
Educació Infantil. P4 i P5

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Fundació Privada Cultural de Granollers

LLOC ON ES REALITZA
L'Ateneu de Sant Celoni

OBJECTIUS
- Contribuir a crear nous públics de teatre, música, dansa i
cinema.
- Afavorir el coneixement dels espais escènics del municipi

DESCRIPCIÓ
La Júlia és una nena que viu en una caixa de sabates. Allí
s’avorreix una mica però, d’altra banda, se sent molt segura.
Un dia troba un llapis màgic, dibuixa una porta i surt a veure
el món. Després dibuixa una papallona, una flor... Fins que un
dia ensopega amb una pilota i es fan amigues. Les dues juguen
juntes i s’ho passen molt bé, fins que la capsa resulta massa
petita per allotjar els seus somnis i decideixen marxar. En
aquesta història, trobem la protagonista instal.lada en la
comoditat de viure dins d’una capsa de sabates. S’estima més
viure d’aquesta manera que assumir els riscos que implica un
comportament lliure, implícit en el fet d’abandonar el seu
refugi.
L’amistat és un bon remei contra la por.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Associació Fundació Cultural
de Granollers:
Montserrat Homs

Telèfon de contacte: 93 844 30 27

Correu electrònic: escolesvalles@acgranollers.com

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Observacions: Cada alumne haurà de pagar 5 euros.
Durant el curs, s’enviarà l’horari definitiu per grups classe.

EDUCACIÓ INFANTIL

ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS



ACTIVITAT

Actuem per a les escoles

A QUI S'ADREÇA
P4

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ateneu - Centre Municipal d’Expressió

LLOC ON ES REALITZA
L'Ateneu de Sant Celoni

DATA
24 de març de 2015

OBJECTIUS
- Contribuir a la sensibilització de la població escolar del

municipi envers la música.
- Apropar als alumnes a les arts escèniques
- Afrontar el repte d’actuar davant del públic.

DESCRIPCIÓ
L’activitat es durà a terme a través d’una audició de 45 minuts.

MATERIALS
L'equip docent de l’Ateneu - CME elaboren una fitxa didàctica
per als mestres de cada espectacle programat on hi trobaran
el material que caldrà treballar abans de la sessió (cançons,
tonades, dites...) i així lograr un major grau de connexió entre
infants i intèrprets.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ateneu - Centre Municipal d’Expressió:
Carles Ferrer Panareda

Telèfon de contacte: 93 867 40 89

Correu electrònic: centrexpressio@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i
de 17 a 20 h

Observacions: No cal inscripció. Des de l’Ateneu -
Centre Municipal d’Expressió s’enviaran horaris definitius.

10

EDUCACIÓ INFANTIL

ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS



ACTIVITAT

Taller de fruites

A QUI S'ADREÇA
P4 o P5

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Anna Pla (diplomada en Nutrició humana i dietètica) i
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
A l'aula

DURADA
1 hora

OBJECTIUS
- Apropar als nens i nenes la importància d’una alimentació
variada i equilibrada.
- Potenciar el consum de fruites i verdures.

DESCRIPCIÓ
Mitjançant un cone es treballa la importància de menjar fruita.
La sessió acaba amb un tast de diferents fruites de temporada.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esther Vives López
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12 - Ext.1202

Correu electrònic: salut.comunitaria@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 7.30  a 14.30 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014

EDUCACIÓ INFANTIL

HÀBITS SALUDABLES

11



EDUCACIÓ INFANTIL

SOSTENIBILITAT I MOBILITAT

ACTIVITAT

La història del drac
de quatre colors

A QUI S'ADREÇA

P3, P4, P5

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
A l'aula

DATA
A demanda del centre.

DURADA
45 minuts

OBJECTIUS
Conèixer els problemes ambientals que suposen les deixalles.
Conèixer la importància de separar les deixalles en l'entorn
més immediat per a l'infant. Incidir en la corresponsabilitat en
les tasques de la llar.

DESCRIPCIÓ
A partir de la narració d'un conte s'explica l'ús dels contenidors
per a la recollida selectiva i la importància de separar les
deixalles per part de tota la família. A continuació es treballa
la separació de residus.

DADES DE CONTACTE

Referent de l'Ajuntament: Inés Balaguer Nadal
(Àrea de Territori)

Telèfon de contacte: 93 864 12 15

Correu electrònic: sostenibilitat@santceloni.cat

Horari d'atenció: dimecres i dijous, de 8 a 15 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014

12



EDUCACIÓ INFANTIL

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

ACTIVITAT

Setmana per la Pau 2015

A QUI S'ADREÇA
A tota la comunitat educativa

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Coordinadora d’Entitats Solidàries i Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Centres educatius

DATA
A concretar

OBJECTIUS
- Sensibilitzar i motivar la participació de tota la ciutadania a
la Setmana per la Pau

DESCRIPCIÓ
La Coordinadora d’Entitats Solidàries i l’Ajuntament cada any
organitzen la Setmana per la Pau amb l’objectiu de sensibilitzar
sobre qüestions de  justícia, pau, solidaritat i convivència. Els
centres educatius que ho desitgin s’hi poden sumar tant en
l’organització com en les activitats realitzades.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esperança Roca
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12  Ext.1213

Correu electrònic: ferreroda@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h

13



EDUCACIÓ INFANTIL

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

14

ACTIVITAT

Anem a la biblioteca

A QUI S'ADREÇA
Alumnes de P3 a P5

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Biblioteca l’Escorxador

LLOC ON ES REALITZA
Biblioteca l’Escorxador

DATA
45 minuts de visita dinamitzada + temps per mirar contes
opcional.
Franges horàries: dimecres matí, de 10 a 12 h. De dilluns a
dijous a la tarda, de 15.30 a 16.30 h

OBJECTIUS
- Conèixer la biblioteca i la seva dinàmica (què hi podem trobar,
com ens hem de comportar, què ens podem endur a casa...).
- Familiaritzar els alumnes amb el funcionament de la biblioteca

DESCRIPCIÓ
1. Visita dinamitzada  (durada: 45 minuts)

Visita als espais de la biblioteca (sala infantil, entrada i sala
d’adults)
Explicació dramatitzada del funcionament de la biblioteca
i, concretament, de la sala infantil.
A partir d’un personatge s’explicaran les normes de
comportament i el servei de préstec que ofereix la biblioteca.

2. Temps lliure per mirar contes :
Un cop finalitzada la visita guiada, es disposarà d’una estona
per  tal que els nens/nenes puguin mirar els contes de
l’apartat “petits lectors” de la sala infantil.
Aquesta segona part va a càrrec dels mestres o tutors de
cada grup.

* Es poden fer indistintament un ao dues parts de la visita
proposada: visita+mirar contes; només visita o només mirar contes

MATERIAL
En acabar la visita s’entregarà un sobre als alumnes amb un
full per si es volen inscriure, una carta per als pares explicant
l’activitat i com inscriure’s i una carta per als alumnes donant
les gràcies per la seva visita i demanant-los dibuixos, etc.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Anna M. Codina

Telèfon de contacte: 93 867 33 13

Correu electrònic: codinaba@diba.cat
biblioteca@santceloni.cat

Horari d’atenció: tardes de dilluns a divendres, de 15.30 a
20.30 h. Matins de dimecres i dissabte de 10 a 13 h



1r i 2n

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

15
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1r i 2n. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS

ACTIVITAT

Teatre. “Tripula”
Cia: Farrés Brothers

A QUI S'ADREÇA
Educació Primària. Cicle inicial

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Fundació Privada Cultural de Granollers

LLOC ON ES REALITZA
Ateneu de Sant Celoni

DATA
14, 15 i 16 d’abril de 2015

OBJECTIUS
- Contribuir a crear nous públics de teatre, música, dansa i
cinema. Afavorir el coneixement dels espais escènics del
municipi

DESCRIPCIÓ
L'any 1783, Joseph i Etienne Montgolfier van inventar el
Globus Aerostàtic. Avui, més de dos segles després, dos
investigadors aeronàutics han descobert el Globus Estàtic, un
aparell capaç de viatjar pels racons més inexistents de la
imaginació. Però no volen anar-hi sols: necessiten que la vostra
experiència els acompanyi.
Els Farrés brothers "hem agafat un globus" i l'hem convertit
en espectacle. La confluència amb el projecte  IGL/S DE VENT,
de Jordi Enrich, que busca noves vides a globus aerostàtics en
desús, ha obert un camp d’exploració teatral inèdit en el
recorregut de la companyia. La capacitat de seducció d'aquest
material ens ha embarcat en un viatge cap al desconegut, i
ens agradaria molt compartir-lo amb vosaltres.

Espectacle estrenat al Centre d'Arts Escèniques EL CANAL,
Factoria Coma Cross, Salt Temporada Alta 2013.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Associació Fundació Cultural de
Granollers: Montserrat Homs

Telèfon de contacte: 93 844 30 27

Correu electrònic: escolesvalles@acgranollers.com

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Observacions: cada alumne haurà de pagar 5 euros.
Durant el curs s’enviarà l’horari definitiu per grups classe.
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ACTIVITAT

Audicions per a les escoles

A QUI S'ADREÇA
1r

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ateneu - Centre Municipal d’Expressió

LLOC ON ES REALITZA
A l’Ateneu- Centre Municipal d’Expressió

DATA
25 de març de 2015

OBJECTIUS
- Contribuir a la sensibilització de la població escolar del
municipi envers la música.
- Apropar als alumnes a les arts escèniques
- Afrontar el repte d’actuar davant del públic.

DESCRIPCIÓ
L’activitat es durà a terme a través d’una audició de 45 minuts

MATERIALS
L'equip docent de l’Ateneu - CME elaboren una fitxa didàctica
per als mestres de cada espectacle programat on hi trobaran
el material que caldrà treballar abans de la sessió (cançons,
tonades, dites...) i així lograr un major grau de connexió entre
infants i intèrprets.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ateneu - Centre Municipal d’Expressió:
Carles Ferrer Panareda

Telèfon de contacte: 93 867 40 89

Correu electrònic: centrexpressio@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i
de 17 a 20 h

Inscripció: No cal inscripció. Des de l’Ateneu - Centre
Municipal d’Expressió s’enviaran els horaris definitius.

1r i 2n. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS



1r i 2n. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

HÀBITS SALUDABLES
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ACTIVITAT

Taller
Esmorzar nutritiu (teatralitzat)

A QUI S'ADREÇA
1r o 2n primària

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ciència Divertida i Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
A l’aula

DURADA
1 hora

OBJECTIUS
- Conscienciar els i les escolars de la importància de l’esmorzar
i ensenyar-los a preparar-lo de manera nutritiva i educativa.
- Fomentar el consum d’aliments tradicionals.

DESCRIPCIÓ
Taller participatiu a través del teatre. Mitjançant el joc
experimental i sobre una base teòrica i ferma, es pretén
fomentar estils de vida saludables.
Es tracten els següents continguts:
- Els nutrients indispensables i els diferents grups alimentaris.
- Relació entre el funcionament del nostre cos i els nutrients

que li aportem, especialment a l’inici de la jornada.
- Preparació d’aliments variats i adequats per elaborar un bon

esmorzar.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esther Vives López
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12

Correu electrònic: salut.comunitaria@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 7.30  a 14.30 h

Inscripcions: abans del 30 de setembre de 2014



ACTIVITAT

Hi havia una vegada un comerç
A QUI S'ADREÇA
2n i 3r

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Diputació de Barcelona

LLOC ON ES REALITZA
Als centres educatius que ho sol·licitin (com a màxim 2)

DURADA
45 minuts

OBJECTIUS
- Fomentar els valors del comerç a les escoles
- Visibilitzar el paper del comerç urbà com a eix vertebrador
de les ciutats
- Reflexionar el comerç interactuant de manera lúdica i
interactiva
- Recolzar i promoure el comerç de proximitat als infants

2n i 3r. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

HÀBITS SALUDABLES

DESCRIPCIÓ
“Hi havia una vegada un comerç... Tot el que necessites a les
teves mans"  és una activitat educativa amb l'objectiu de fer
créixer el comerç urbà com a valor a promoure entre els més
petits.
La finalitat és transmetre, mitjançant un contecontes que anirà
a les escoles, com és de vital tenir comerç a les ciutats i difondre
entre els infants valors com la proximitat, la quotidianitat, la
importància de menjar sa, la compra responsable, el passeig
i la integració dels nouvinguts.

MATERIALS
Dossier de treball a l’aula

DADES DE CONTACTE

Referent a l’Ajuntament: Elisenda Ramírez Gil
(Àrea de Servei a les Persones-Àmbit de Promoció Econòmica)

Telèfon de contacte: 93 867 41 75

Correu electrònic: ramirezge@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
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ACTIVITAT

La Roca del Drac

A QUI S'ADREÇA
1r i 2n

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Itinerari de la Roca del Drac

DURADA
Entre 2 i 3 hores

OBJECTIUS
- Conèixer la llegenda del Soler de Vilardell. Conèixer l’espai
de la roca del Drac-font de Sant Jordi-Sant Llorenç de Vilardell.
- Observar i dibuixar el paisatge dels entorns de la roca del
Drac i de Vilardell.
- Distingir algunes de les espècies vegetals de l’entorn.
- Desvetllar el sentiment d’arrelament dels infants al nostre
territori.

1r i 2n. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

DESCRIPCIÓ
Visita a la roca del Drac a través de l’itinerari senyalitzat.
Observació del Molí d’en Coll i del roure centenari. La llegenda
del Soler a la roca. Esmorzar a la font de Sant Jordi. Acabament
de l’itinerari a Sant Llorenç de Vilardell.

MATERIALS
Conte de l’espasa de Vilardell
Fitxes de treball

DADES DE CONTACTE

Referent a l’Ajuntament: Montse Guitart Sala
(Àrea de Cultura. Educació)

Reserves: Àrea de Cultura 93 864 12 13 Ext.1300
(Eva Castro)

Correu electrònic: educacio@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014

Observacions: Itinerari a peu des del centre educatiu fins
a la Roca del Drac
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DESCRIPCIÓ
La Coordinadora d’Entitats Solidàries i l’Ajuntament cada any
organitzen la Setmana per la Pau amb l’objectiu de sensibilitzar
sobre qüestions de  justícia, pau, solidaritat i convivència. Els
centres educatius que ho desitgin s’hi poden sumar tant en
l’organització com en les activitats realitzades.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esperança Roca
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12  Ext.1213

Correu electrònic: diversitat@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h

1r i 2n. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

ACTIVITAT

Setmana per la Pau 2015

A QUI S'ADREÇA

A tota la comunitat educativa

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Coordinadora d’Entitats Solidàries i Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Centres educatius

DATA
A concretar

OBJECTIUS
- Sensibilitzar i motivar la participació de tota la ciutadania a
la Setmana per la Pau
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1r i 2n. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

SOSTENIBILITAT I MOBILITAT

ACTIVITAT

Tria de residus, cada cosa al
seu lloc (taller a l'aula)

A QUI S'ADREÇA
1r i 2n

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental
i Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
A l'aula

DURADA
Matí o tarda

OBJECTIUS
- Donar a conèixer als alumnes els diferents tipus de residus
que generem, l'impacte negatiu que produeixen i la incidència
que tenen els hàbits de consum actuals.
- Promoure l'adopció d'actituds i comportaments de compromís
envers la resolució de la problemàtica actual, incidint en les
noves formes de recollida i tractament dels residus (reducció,
reutilització de productes, reciclatge i valorització).
- Valorar el potencial econòmic i ambiental dels diferents
materials presents a les deixalles, i la necessitat d'assumir
postures responsables per garantir la seva recuperació i
reutilització.

DESCRIPCIÓ
Aquest taller consta d'una part teòrica i una part practica,
en la primera s'explica per a què serveix cada contenidor
de recollida selectiva i què se'n fa després amb el que
hi dipositem a dins. En la segona part es fa la tria de les
deixalles a partir d'una bossa de brossa d'una família
“tipus“, aportada pel monitor.

DADES DE CONTACTE

Referent de l'Ajuntament: Inés Balaguer Nadal
(Àrea de Territori)

Telèfon de contacte: 93 864 12 15

Correu electrònic: sostenibilitat@santceloni.cat

Horari d'atenció: dimecres i dijous, de 8 a 15 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014

Observacions: màxim 2 grups/classe per cicle



1r i 2n cicle

EDUCACIÓ
INFANTIL
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3r i 4t

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA



ACTIVITAT

Teatre en anglès. “Billy Banjo”.

A QUI S'ADREÇA
Educació Primària. Cicle mitjà

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Fundació Privada Cultural de Granollers

LLOC ON ES REALITZA
Ateneu de Sant Celoni

DATA
7 de maig de 2015

OBJECTIUS
- Contribuir a crear nous públics de teatre, música, dansa i
cinema.
- Afavorir el coneixement dels espais escènics del municipi

DESCRIPCIÓ
En Billy és músic, somiador, il.lús, o, segons la seva dona, Kate,
un mandrós inútil. Farta de la seva pobresa, la Kate el fa fora
de casa perquè busqui la seva fortuna. Amb l’ajuda del seu
banjo, del públic i d’un bandit misteriós, Billy intenta guanyar
1000 dòlars i recuperar l’amor de la Kate.
Contingut didàctic: Present simple i preguntes. Vocabulari:
adjectius i adverbis de moviment i comparació. Expressió de
desitjos i capacitats amb can i can’t.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Associació Fundació Cultural de
Granollers: Montserrat Homs

Telèfon de contacte: 93 844 30 27

Correu electrònic: escolesvalles@acgranollers.com

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Observacions: cada alumne haurà de pagar 5 euros.
Durant el curs, s’enviarà l’horari definitiu per grups classe.

3r i 4t. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS
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ACTIVITAT

Actuem per a les escoles

A QUI S'ADREÇA
3r

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ateneu - Centre Municipal d’Expressió

LLOC ON ES REALITZA
A l’Ateneu - Centre Municipal d’Expressió

DATA
26 de març de 2015

OBJECTIUS
- Contribuir a la sensibilització de la població escolar del
municipi envers la música.
- Apropar als alumnes a les arts escèniques
- Afrontar el repte d’actuar davant del públic.

DESCRIPCIÓ
L’activitat es durà a terme a través d’una audició de 45 minuts

MATERIALS
L'equip docent de l’Ateneu - CME elaboren una fitxa didàctica
per als mestres de cada espectacle programat on hi trobaran
el material que caldrà treballar abans de la sessió (cançons,
tonades, dites...) i així lograr un major grau de connexió entre
infants i intèrprets.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ateneu - Centre Municipal d’Expressió:
Carles Ferrer Panareda

Telèfon de contacte: 93 867 40 89

Correu electrònic: centrexpressio@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres,
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h

Inscripció: no cal inscripció. Des de l’Ateneu Centre Municipal
d’Expressió s’enviaran els horaris definitius

3r i 4t. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS
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3r i 4t. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Taller. Educació nutricional

A QUI S'ADREÇA
3r o 4t primària

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Anna Pla (diplomada en Nutrició humana i dietètica) i
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
A l'aula

DURADA
2 hores

OBJECTIUS
- Donar a conèixer la importància d’una alimentació
equilibrada, la dieta mediterrània i el benefici de la pràctica
d’activitat esportiva.

DESCRIPCIÓ
El taller consta de dues parts:
-Primera part: presentació en power point, s’explica l’alimentació
equilibrada i la dieta mediterrània.
-Segona part: tres racons de treball (conte/lectura, joc de taula
i proposta d’àpat saludable) per posar en pràctica allò après.

MATERIALS
Projector

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esther Vives López
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12

Correu electrònic: salut.comunitaria@santceloni.cat

Horari d’atenció: de 7.30 a 14.30 h

Inscricpció: abans del 30 de setembre de 201426
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ACTIVITAT

Hi havia una vegada un comerç
A QUI S'ADREÇA
2n i 3r

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Diputació de Barcelona

LLOC ON ES REALITZA
Als centres educatius que ho sol·licitin (com a màxim 2)

DURADA
45 minuts

OBJECTIUS
- Fomentar els valors del comerç a les escoles
- Visibilitzar el paper del comerç urbà com a eix vertebrador
de les ciutats
- Reflexionar el comerç interactuant de manera lúdica i
interactiva
- Recolzar i promoure el comerç de proximitat als infants

2n i 3r. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

HÀBITS SALUDABLES

DESCRIPCIÓ
“Hi havia una vegada un comerç... Tot el que necessites a les
teves mans"  és una activitat educativa amb l'objectiu de fer
créixer el comerç urbà com a valor a promoure entre els més
petits.
La finalitat és transmetre, mitjançant un contecontes que anirà
a les escoles, com és de vital tenir comerç a les ciutats i difondre
entre els infants valors com la proximitat, la quotidianitat, la
importància de menjar sa, la compra responsable, el passeig
i la integració dels nouvinguts.

MATERIALS
Dossier de treball a l’aula

DADES DE CONTACTE

Referent a l’Ajuntament: Elisenda Ramírez Gil
(Àrea de Servei a les Persones-Àmbit de Promoció Econòmica)

Telèfon de contacte: 93 867 41 75

Correu electrònic: ramirezge@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
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3r i 4t. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

ACTIVITAT

Curs de sardanes

A QUI S'ADREÇA
3r i 4t

LLOC ON ES REALITZA
A la plaça de la Vila

DATA
24 d'abril de 2015, de 10 a 12 h

OBJECTIUS
- Promoure la cultura popular catalana.
- Conèixer els passos bàsics de la sardana.
- Conèixer els passos bàsics de la dansa tradicional catalana.
- Conèixer la cobla i els seus instruments.
- Conèixer i sensibilitzar envers les actituds que cal mantenir
en una activitat on cal el treball coordinat de tot el grup.

DESCRIPCIÓ

Cada centre educatiu ha de tenir un referent o monitor que
pugui ensenyar els passos bàsics a l'alumnat.

Les activitats previstes a la cloenda són:
• De 10 a 10.30 h: audició comentada amb la cobla.
• A les 10.30 h: ballada conjunta de sardanes.

Es ballaran les següents sardanes:
- 2 sardanes (2 curts i 2 llargs) per colles
- 1 ball tradicional català
- 1 sardana de germanor (2 curts i 2 llargs)

MATERIALS
No hi ha material addicional

DADES DE CONTACTE

Referent de l'activitat: Esteve Ramon

Telèfon de contacte: 93 867 46 70
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ACTIVITAT

Visita
La Força: Sant Celoni a l'època
medieval

A QUI S'ADREÇA
3r

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Parc de la Rectoria Vella i barri de la Força

DATA
Del 2 al 13 de març de 2015

DURADA
Entre 1.30 i 2 hores

OBJECTIUS
- Descobrir l'origen medieval de Sant Celoni i les causes de la
seva formació i creixement.
- Identificar els elements que integraven la vila medieval.
- Conèixer alguns edificis del patrimoni històric i artístic de la
vila.
- Desvetllar el sentiment d'arrelament al territori dels infants.

DESCRIPCIÓ
L'itinerari comença al Parc de la Rectoria Vella, on hi ha la
primitiva parròquia de la vila: Sant Martí de Pertegàs. Segueix
cap a la plaça del Bestiar per recórrer el barri de la Força. El
poble es formà al voltant de la capella de Sant Celdoni, que
donà nom a la vila, i seguint l'antic camí ral. Aquest nucli
originari es protegí amb una muralla medieval, la Força, de la
qual es veuran diversos elements. Es visita la torre de la Força,
al carrer de les Valls, restaurada recentment. S'hi podrà
entrar a dins i pujar-hi.

MATERIALS
No hi ha materials addicionals

DADES DE CONTACTE

Referent de l'Ajuntament: Josep M. Abril López
(Àrea de Cultura i Educació)

Telèfon de contacte: 93 864 12 13  Ext. 1300

Correu electrònic: castroce@santceloni.cat

Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Inscripcions: del 9 al 20 de febrer de 2014

Contacte per a reserves: Eva Castro

3r i 4t EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PATRIMONI NATURAL I CULTURAL



3r i 4t. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

ACTIVITAT

Les Llobateres

A QUI S'ADREÇA
3r  i 4t

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
L’Observatori de la Tordera i l’Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Estany de les Llobateres i riu Tordera

DURADA
De dues a dues hores i mitja

OBJECTIUS
- Conèixer l’espai de les Llobateres, els seus valors ambientals
i naturals.
- Conèixer els motius de la seva creació i les característiques
tècniques.
- Observar el procés de restauració i de successió ecològica.
- Entendre el funcionament d’una bassa de laminació
d’avingudes de gran envergadura.
- Determinar i reconèixer les espècies de plantes i ocells aquàtics
i de ribera, i observar les seves característiques i funcions.
- Desvetllar el sentiment d’arrelament dels infants al nostre
territori.

DESCRIPCIÓ

Visita a la zona humida de les Llobateres on es durà a terme
un reconeixement geogràfic i físic de l’espai, així com
observacions naturalístiques en relació a la vegetació, els
amfibis i els ocells aquàtics i de ribera (conceptes de migració,
d’hivernada i de nidificants). Les plantacions de pollancres i
la biodiversitat que acullen. Interpretació de l’espai a partir de
la realització de perfils de vegetació, anotacions de camp i
punts d’escolta i de guaita.

MATERIALS
Fitxes i dossier de treball. Fulletó de les Llobateres.

DADES DE CONTACTE
Referent a l’Ajuntament: Montse Guitart Sala
(Àrea de Cultura i Educació)
Reserves: Àrea de Cultura i Educació
93 864 12 13 Ext. 1300 (Eva Castro)
A/e: educacio@santceloni.cat
Horari d’atenció: de dimarts a divendres, de 9 a 14 h
Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
Observacions: el centre educatiu haurà de gestionar i fer
el pagament del transport fins a l’inici de les Llobateres.

30



ACTIVITAT

“Tornem a La Tordera”

A QUI S'ADREÇA
3r  i 4t

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
L’Observatori de la Tordera i l’Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Centre educatiu (treball introductori) i riu Tordera o rieres
pròximes al centre educatiu (treball de camp)

DURADA
Entre  dues i tres hores, segons la distància del tram d’estudi
al centre educatiu.

OBJECTIUS
- Conèixer la conca de la Tordera i els seus elements patrimonials
principals.
- Conèixer el patrimoni natural del medi fluvial de la conca
Tordera.
- Conèixer com funcionen els ecosistemes fluvials.
- Descobrir la importància ambiental i social dels rius.
- Fomentar l’apropament de les persones als ambients fluvials.
- Desvetllar el sentiment d’arrelament dels joves al nostre
territori.
- Conèixer L’Observatori de la Tordera.

DESCRIPCIÓ

Instal·lació de l’exposició “Tornem a la Tordera” al centre
educatiu. L’activitat comença amb un guiatge especialitzat
d’uns 35-40 minuts a l’exposició a un grup-classe (25-30
alumnes màxim). Posteriorment, es realitza una sortida guiada
per un tram de riu o riera, pròxim al centre educatiu, amb
reconeixement d’espècies pròpies dels ambients de ribera i
aquàtics, a partir d’una de les metodologies d’estudi de
l’Observatori de la Tordera (segons disponibilitat dels
investigadors).

MATERIALS
Exposició itinerant “Tornem a la Tordera”. Fitxes de camp per
a dur a terme el mostreig corresponent.

DADES DE CONTACTE

Referent a l’Ajuntament: Montse Guitart Sala
(Àrea de Cultura i Educació)

Reserves: Àrea de Cultura 93 864 12 13 Ext. 1300 (Eva Castro)

Correu electrònic: educacio@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dimarts a divendres, de 9 a 14 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014

Observacions: Itinerari a peu des del centre educatiu fins
a la Tordera. En cas que el centre consideri més adient l’activitat
per a un nivell superior o inferior, consultar-ho amb el referent
municipal.

3r i 4t. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PATRIMONI NATURAL I CULTURAL
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3r i 4t. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

ACTIVITAT

Setmana per la Pau 2015

A QUI S'ADREÇA
A tota la comunitat educativa

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Coordinadora d’Entitats Solidàries i
l'Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Centres educatius

DATA
A concretar

OBJECTIUS
Sensibilitzar i motivar la participació de tota la ciutadania
a la Setmana per la Pau

DESCRIPCIÓ
La Coordinadora d’Entitats Solidàries i l’Ajuntament cada any
organitzen la Setmana per la Pau amb l’objectiu de sensibilitzar
sobre qüestions de  justícia, pau, solidaritat i convivència. Els
centres educatius que ho desitgin s’hi poden sumar tant en
l’organització com en les activitats realitzades.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esperança Roca
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12  Ext.1213

Correu electrònic: diversitat@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h
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ACTIVITAT

Taller a l'aula
Matèria orgànica, compostatge

A QUI S'ADREÇA
3r i 4t

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Consorci de Residus del Vallès Oriental i
l'Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
A l'aula

DURADA
Matí o tarda

OBJECTIUS
- Conèixer el cicle de la matèria orgànica.
- Donar a conèixer als alumnes la recollida selectiva de la
fracció orgànica, la formació del compost i les diferents utilitats
que li podem donar.
- Promoure l'adopció d'actituds i aptituds envers el medi
ambient, incidint en el reciclatge de la matèria orgànica per
a la formació de compost i el seu posterior aprofi tament.
- Experimentar la realitat del procés de compostatge mitjançant
una simulació pràctica. Incidir en la corresponsabilitat en el
reciclatge.

DESCRIPCIÓ

Aquest taller consta d'una part teòrica i una part pràctica.
En la primera part, s'explica el cicle de la matèria orgànica,
el de formació del compost, i les seves utilitats. En la segona
part, veuran compost en diferents fases de maduració.

MATERIALS
Dossier pel professor, amb ampliació d'informació sobre el
tema tractat, que s'envia al centre escolar.
Projector i ordinador.

DADES DE CONTACTE

Referent de l'Ajuntament: Inés Balaguer Nadal
(Àrea de Territori)

Telèfon de contacte: 93 864 12 15

Correu electrònic: sostenibilitat@santceloni.cat

Horari d'atenció: dimarts i dijous, de 8 a 15 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014

3r i 4t. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

SOSTENIBILITAT I MOBILITAT
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ACTIVITAT

Natació escolar

A QUI S'ADREÇA
3r o 4t

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) i
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes

DATA
Curs escolar, d'octubre a juny. Una sessió per setmana.

OBJECTIUS
- Desenvolupar i millorar la psicomotricitat en general i
l'autonomia dins l'aigua.
- Adquirir hàbits d'ordre, seguretat i higiene durant la pràctica
de l'activitat.

DESCRIPCIÓ
Les sessions es desenvolupen en progressió, sempre tenint
en compte l'edat i nivell del grup inicialment. La durada de
la sessió és de 45 minuts on es proposen diferents exercicis,
jocs, situacions que incrementen el coneixement i el control
del cos a través del treball de les habilitats motrius bàsiques.

MATERIALS
Material lúdic i didàctic adient al medi aquàtic.

DADES DE CONTACTE

Referent del Sot de les Granotes:
Xavier Vilanova – Coordinador tècnic aquàtic

Telèfon de contacte: 93 848 69 13

Correu electrònic: santceloni@ufec.cat

Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 7 a 23 h;
dissabtes, de 9 a 20 h; diumenges, de 9 a 14 h

3r i 4t. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ESPORT
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ACTIVITAT

Jornada d'atletisme

A QUI S'ADREÇA
4t

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Pista Municipal d'Atletisme

DATA
3r trimestre curs 2014-2015

OBJECTIUS
- Fomentar i promocionar l'activitat física entre els alumnes
de 4t.
- Interrelacionar alumnes de diferents centres educatius del
municipi.

DESCRIPCIÓ
Competició d'atletisme entre els alumnes de 4t del municipi
adherides al Pla Català de l'Esport.

Programa de proves atlètiques:
- 60 m.
- 800 m.
- Salt de llargada
- Llançament de pes
- Relleus

MATERIALS
- Tacs de sortida
- Cintes mètriques
- Boles de pes de 2 kg
- Testimonis
- Cronòmetres

DADES DE CONTACTE

Referent de l'àrea d'Esports: Carles Salgado i Planas
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit Esports)

Telèfon de contacte: 93 864 12 13  Ext. 1314

Correu electrònic: esports@santceloni.cat

Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i
de 16 a 20 h

Observacions: aquesta activitat s'emmarca en el Pla Català
de l'Esport

3r i 4t. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ESPORT
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ACTIVITAT

Visita a l'Ajuntament i
audiència amb l'alcalde

A QUI S'ADREÇA
3r o 4t

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Ajuntament de Sant Celoni

DURADA
2 hores

OBJECTIUS
- Conèixer la seu de la institució de govern municipal.
- Desenvolupar la consciència de pertànyer a una comunitat.
- Oferir una aproximació pel que fa a la naturalesa,
funcionamenti organització d'una institució democràtica.
- Conèixer millor els mecanismes de presa de decisions que
afecten a tota la cituadania.
- Conèixer i entrevistar a l'alcalde del municipi.

DESCRIPCIÓ

Visita comentada explicant les funcions i serveis de l'Ajuntament,
i fent un recorregut per diferents dependències municipals.
Entrevista amb l'alcalde amb preguntes que prèviament han
preparat l'alumnat.

MATERIALS
Material promocional de l'Ajuntament

DADES DE CONTACTE

Referent de l'Ajuntament: Montse Guitart Sala
(Àrea de Cultura i Educació)

Telèfon de contacte: 93 864 12 13 Ext. 1315

Correu electrònic: guitartsm@santceloni.cat

Horari d'atenció: les peticions i suggeriments s'han
de fer per mail

Inscripció: per correu electrònic a educacio@santceloni.cat

3r i 4t. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL I SOCIAL



5è i 6è

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
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5è i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS

ACTIVITAT

Teatre i música. “El baró dels
arbres”.
Cia: Taaroa i Bufa&Sons

A QUI S'ADREÇA
Educació Primària. Cicle Superior

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Fundació Privada Cultural de Granollers

LLOC ON ES REALITZA
Ateneu de Sant Celoni

DATA
10 de març de 2015

OBJECTIUS
- Contribuir a crear nous públics de teatre, música, dansa i
cinema. Afavorir el coneixement dels espais escènics del
municipi

DESCRIPCIÓ
El baró rampant és un text del tot pertinent en el moment en
què vivim, doncs és una forma de crida a la societat, una
demostració que les coses també poden ser d’una altra manera,
un exemple d’aquella màxima que diu que “les revolucions
comencen per un mateix”. L’espectacle narra una història
iniciàtica, la decisió d’un nen de viure dalt dels arbres, que
esdevé una forma de viure i entendre les coses fins a les seves
últimes conseqüències, una història de persistència i de respecte
amb l’entorn. També és la història de l’exili voluntari d’un món
que no agrada, per a poder contribuir des d’un altre lloc a
que les coses puguin canviar. Amb la intenció de conservar
aquest esperit, la dramaturga Núria Vizcarro ha escrit El baró
pels arbres, revisant i adaptant aquesta magnífica història a
un gest i un fet teatral actuals, doncs moltes de les temàtiques
que hi apareixen continuen sent absolutament vigents.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Associació Fundació Cultural de
Granollers: Montserrat Homs

Telèfon de contacte: 93 844 30 27

Correu electrònic: escolesvalles@acgranollers.com

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
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5è i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS

ACTIVITAT

Actuem per a les escoles

A QUI S'ADREÇA
5è

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ateneu - Centre Municipal d’Expressió

LLOC ON ES REALITZA
A l'Ateneu - Centre Municipal d’Expressió

DATA
27 de març de 2014

OBJECTIUS
- Contribuir a la sensibilització de la població escolar del
municipi envers la música.
- Apropar als alumnes a les arts escèniques
- Afrontar el repte d’actuar davant del públic.

DESCRIPCIÓ
L’activitat es durà a terme a través d’una audició de 45 minuts

MATERIALS
L'equip docent de l’Ateneu - CME elaboren una fitxa didàctica
per als mestres de cada espectacle programat on hi trobaran
el material que caldrà treballar abans de la sessió (cançons,
tonades, dites...) i així lograr un major grau de connexió entre
infants i intèrprets.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ateneu - Centre Municipal d’Expressió:
Carles Ferrer Panareda

Telèfon de contacte: 93 867 40 89

Correu electrònic: centrexpressio@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i
de 17 a 20 h

Inscripció: no cal inscripció. Des de l’Ateneu Centre Municipal
d’Expressió s’enviaran els horaris definitius



40

5è i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Taller d'higiene postural

A QUI S'ADREÇA
5è o 6è

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
ADAPTA i Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
A l'aula

DURADA
1 hora

OBJECTIUS
- Conèixer les normes d’higiene postural bàsiques per aplicar-
les a les activitats de la vida diària.
- Aprendre a reforçar els hàbits posturals saludables a través
de la prevenció dels mals costums posturals. Incorporar idees
pràctiques i conceptes d’higiene postural a través del joc.

DESCRIPCIÓ
Activitat lúdica i participativa amb diferents proves i jocs. Entre
tot l’alumnat es construeix un còmic gegant de la Motxi.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esther Vives López
(Àrea de Serveis a les persones - Àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12 Ext. 1202

Correu electrònic: salut.comunitaria@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 7.30 a 14.30 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
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5è i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Exposicions preventives sobre
el tabac, el cànnabis i la fulla
de coca

A QUI S'ADREÇA
6è

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
El Tritó

LLOC ON ES REALITZA
A l'aula

DATA
Depèn del guiatge que facin dels materials els tutors/es.
1 hora.

OBJECTIUS
- Fomentar la prevenció.
- Conèixer els usos tradicionals de les diferents substàncies i
el mal ús que se'n fa a la societat occidental, desencadenant
processos d'adicció, malaltia, conflictes familiars i econòmics.

DESCRIPCIÓ
La visió del Yukiyú ens parla del tabac, la Filla de Pachamama
de la planta de la coca i els usos tradicionals i El camí de Xiva
de la planta de cànnabis i dels seus orígens a la Índia.

MATERIALS
Plafons de l'exposició, pautes didàctiques.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Anna Urrutia Marpons
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12  Ext. 1204

Correu electrònic: eltrito@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 8 a 15 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
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5è i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Sòcioaddiccions-pantalles

A QUI S'ADREÇA
6è

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
A l'aula

DURADA
1 hora

OBJECTIUS
- Promoure els usos responsables de les pantalles: televisió,
Play Station i messenger.
- Reflexionar sobre la passivitat associada a aquests aparells i
la tendència a fer-ne un ús compulsiu.

DESCRIPCIÓ
Reflexió crítica en l'adicció que poden produir les pantalles i
accions concretes aplicables a conductes quotidianes sobre el
seu ús.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Anna Urrutia Marpons
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12  Ext. 1204

Correu electrònic: eltrito@santceloni.cat

Horari d’atenció:
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
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5è i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

ACTIVITAT

Programa "Viu el parc"

A QUI S'ADREÇA
5è

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Diputació de Barcelona i Taller de cultura

LLOC ON ES REALITZA
A l’escola i Hortsavinyà

DURADA
Segon i tercer trimestre del curs

OBJECTIUS
- Conèixer el parc natural del Montnegre i el Corredor.
- Sensibilitzar envers la protecció del medi ambient i del
patrimoni natural.

DESCRIPCIÓ
El programa consta de dues fases:
- La primera és una activitat a l’aula, conduïda per un educador

de la zona, en la qual els nens i nenes coneixeran què és la
Xarxa de Parcs Naturals i l’espai al qual pertanyen tot jugant.
El tauler de joc és el mapa de la Xarxa  que,  primer,  hauran
de muntar i després de la mà d’un toixó i un porc senglar,
recórrer evitant-ne els perills. A través del joc, aniran guanyant
o perdent els cromos d’un àlbum de la Xarxa de Parcs Naturals,
editat especialment per les campanyes escolars de Viu el
parc.

- La segona part del programa, és una trobada a Hortsavinyà
de les diferents escoles participants, on tot compartint un
dia de Festa aprendran nous valors, mentre juguen, creen i
experimenten.

MATERIALS
Un col·lectiu de professionals de l’ensenyament elabora les
guies didàctiques pels mestres, i un programa de mà per
l’alumne, de cada espectacle programat .

DADES DE CONTACTE

Referent: Taller de cultura

Telèfon de contacte: 93 213 18 92

Correu electrònic: viuelparcescoles@tallerdecultura.com

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h

Observacions: cal enviar abans del 30 de setembre les
escoles participants a educacio@santceloni.cat per tal de fer
la reserva dels autocars.
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5è i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

ACTIVITAT

Coneguem els nostres parcs

A QUI S'ADREÇA
6è

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Diputació de Barcelona i LA VOLA

LLOC ON ES REALITZA
A l’escola i Sta. Fe del Montseny

DURADA
Durant el segon trimestre del curs

OBJECTIUS
- Sensibilitzar els participants sobre el valor social i ecològic

dels espais naturals, en els quals es du a terme una gestió
activa de conservació que cerca l'equilibri entre el manteniment
dels ecosistemes, el desenvolupament socioeconòmic de la
població i l'ús públic de l'espai.

DESCRIPCIÓ
El programa consta de dues fases:
- La primera fase de l´activitat consisteix en la visita que un

educador farà al centre escolar, en una data prèviament
concertada amb l'organització. Mitjançant la projecció d'una
presentació de power point i de material informatiu,
l'educador explica a l'alumnat les característiques de l'activitat
i de l'espai que visitaran en els dies propers. S´hi fa especial
èmfasi en la importància dels valors ecològics i patrimonials
dels espais, i en la conveniència de la seva conservació.

Tot seguit, l'educador/a manté una breu entrevista amb el/la
docent, al qual lliura la documentació necessària per preparar
la visita, i l'informa sobre les característiques tècniques, en
especial les referents al transport, els horaris, els continguts i
les normes de comportament dins l'espai natural. El material
lliurat comprèn un fullet informatiu del parc, un cartell
paisatgístic i un altre de flora i fauna, un guió didàctic per a
l´alumne i un dossier per al/la mestre i, també, un full amb
observacions del desplaçament fins al parc. En total, la visita
a l'escola té una durada d'una hora i mitja.
- En la segona fase la visita al parc és el nucli central del

programa. L'activitat inclou el transport des de l´escola fins
al parc en autocar, la visita guiada per un/a educador/a i el
retorn al centre escolar en el mateix vehicle.

MATERIALS
L'educador porta a l'escola tot el material necessari per a la
presentació i només necessita una sala que es pugui enfosquir
i un canó de projecció.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’activitat: LA VOLA

Telèfon de contacte: 93 851 51 58

Correu electrònic: xbenito@lavola.com

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, 10 a 13 h i
de 15 a 17 h

Observacions: cal enviar abans del 30 de setembre les
escoles participants a educacio@santceloni.cat per tal de fer
la reserva dels autocars.
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5è i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

ACTIVITAT

Visita
L'església barroca.
El creixement de la vila
fins el segle XVIII.

A QUI S'ADREÇA
5è o 6è

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Plaça del Bestiar, carrer Major, plaça de la Vila i
plaça de l’Església

DATA
Del 16 al 27 de març de 2015

DURADA
Entre 1.30 h i 2 h

OBJECTIUS
- Descobrir el creixement de Sant Celoni i les causes de la seva
expansió. Identificar els elements que integraven la vila entre
el segle XVI i XVIII.
- Conèixer alguns edificis del patrimoni històric i artístic de la
vila.
- Desvetllar el sentiment d'arrelament al territori dels infants.

DESCRIPCIÓ
L’itinerari comença a la plaça del Bestiar, davant de la Força,
el recinte fortificat medieval. Continua pel carrer Major fins
a la plaça d’en Nicola, on hi havia el portal del segon recinte,
que es va formar en el segle XIV. Segueix per la plaça de la
Vila, on hi ha les voltes o cases porticades sota les quals es
protegia el mercat en cas de pluja. A la plaça també hi ha
edificis emblemàtics, com Can Ramis (segles XVII-XVIII), l’Hotel
Suís (1886) o l’Ajuntament (1926). Continua pel carrer Major,
la via comercial on hi ha les cases més antigues de la vila.
Davant l’església parroquial es fa una interpretació acurada
dels elements de la façana barroca, decorada amb els esgrafiats
més importants de Catalunya. A la cruïlla del carrer Major
amb el de Sant Martí hi havia la Torre de les Hores, el portal
del tercer recinte (segle XVI). El darrer nucli de creixement va
ser el de la Vilanova, que es va formar al carrer Major l’entorn
de l’Hospital Vell (actual Oficina de Turisme). El portal que el
tancava, el de can Bonavida, era davant del Col·legi La Salle.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Josep M. Abril López
(Àrea de Cultura i Educació)

Telèfon de contacte: 93 864 12 13  Ext. 1300

Correu electrònic: castroce@santceloni.cat

Horari d’atenció: de 8 a 15 h

Contacte per a reserves: Eva Castro

Inscripcions: del 23 de febrer al 6 de març de 2015
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5è i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

ACTIVITAT

Setmana per la Pau 2015

A QUI S'ADREÇA
A tota la comunitat educativa

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Coordinadora d’Entitats Solidàries i Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Centres educatius

DATA
A concretar

OBJECTIUS
- Sensibilitzar i motivar la participació de tota la ciutadania a
la Setmana per la Pau

DESCRIPCIÓ
La Coordinadora d’Entitats Solidàries i l’Ajuntament cada any
organitzen la Setmana per la Pau amb l’objectiu de sensibilitzar
sobre qüestions de  justícia, pau, solidaritat i convivència. Els
centres educatius que ho desitgin s’hi poden sumar tant en
l’organització com en les activitats realitzades.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esperança Roca
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12  Ext.1213

Correu electrònic: ferreroda@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h



5è i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

ACTIVITAT

Taller de sensibilització
“Posa’t al meu lloc”
Activitats per apropar-se a la realitat de
les persones amb diferents tipus de
discapacitat

A QUI S'ADREÇA
5è i 6è (Cicle superior - Primària)

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Associació Socio Cultural Accessible

LLOC ON ES REALITZA
Sala amb ordinadors, pati, gimnàs, aula polivalent.

DATA
A concretar amb el centre educatiu

OBJECTIUS
- Conèixer els diferents tipus de discapacitat i les seves

característiques.
- Conèixer persones amb diferents tipus de discapacitat i com

realitzen activitats de vida quotidiana.
- Fomentar valors cooperatius i de col·laboració amb possibles

amics o companys amb discapacitat.
- Experimentar i reflexionar sobre les barreres físiques, socials

i de comunicació que han de superar els nens amb discapacitat
i la necessitat d’eliminar-les.

DESCRIPCIÓ
Es combinen diferents tipus d’activitats el nombre de participants
i les edats. L’eix transversal s’articula amb 4 tallers diferents
d’una durada d’hora i mitja,realitzats en dies diferents, distribuïts
al llarg de l’any:
• Taller de discapacitat física
• Taller de discapacitat visual
• Taller de discapacitat auditiva
• Taller de discapacitat intel·lectual
El format habitual de les activitats és el següent:
Vídeo amb el visionat del qual es situa el tema a tractar
(10 min) Es divideix el grup en dos fent cada grup una de les
següents activitats:
Debat dinamitzat per un monitor amb discapacitat (20-30
min)
Activitat pràctica on posar-se en el lloc de la persona afectada
de la discapacitat que es tracta (20-30 min). Els grups
s’intercanvien.

MATERIALS
A càrrec de ASCA: cadires de rodes, vídeos de sensibilització,
bossa amb material divers
A càrrec de l’escola: aparell de vídeos, cons, cistella de bàsquet
i pilota, xarxa de voleibol (en cas de manca d’algun material,
es pot estudiar la possibilitat que ASCA pugui aportar-lo)

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esperança Roca
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12

Correu electrònic: diversitat@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
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5è i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

SOSTENIBILITAT I MOBILITAT

ACTIVITAT

Coneix el dipòsit controlat de
les Valls (visita guiada)

A QUI S'ADREÇA
5è i 6è

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental i
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Dipòsit controlat de les Valls (Sta. Maria de Palautordera)

DURADA
1 hora

OBJECTIUS
- Donar a conèixer la complexitat associada a la gestió dels
residus i el funcionament d'un dipòsit controlat.
- Promoure l'adopció d'actituts i comportaments de compromís
envers la resolució de la problemàtica actual, incidint en les
noves formes de recollida i tractament dels residus (reducció,
reutilització de productes, reciclatge i valorització).

DESCRIPCIÓ
Visita guiada on s'explica com funciona un dipòsit controlat
i les diferents operacions pel seu control i gestió.

MATERIALS
Fitxa de treball

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Inés Balaguer Nadal
(Àrea de Territori)

Telèfon de contacte: 93 864 12 15

Correu electrònic: sostenibilitat@santceloni.cat

Horari d’atenció: dimecres i dijous, de 8 a 15 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
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5è i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

SOSTENIBILITAT I MOBILITAT

ACTIVITAT

Visita guiada
Coneix una deixalleria

A QUI S'ADREÇA
5è i 6è

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Deixalleria de Sant Celoni

DURADA
1 hora

OBJECTIUS
- Donar a conèixer als alumnes els diferents tipus de residus
que generem, l'impacte negatiu que produeixen i la incidència
que tenen els hàbits de consum actuals.
- Promoure l'adopció d'actituts i comportaments de compromís
envers la resolució de la problemàtica actual, incidint en les
noves formes de recollida i tractament de residus (reducció,
reutilització de productes, reciclatge i valorització).

DESCRIPCIÓ
Visita guiada on s'explica com es recullen els diferents tipus
de residus que porten els residus que porten els usuaris i el
procés que segueixen per a la seva valoració.

MATERIALS
Fitxa de treball

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Inés Balaguer Nadal

(Àrea de Territori)

Telèfon de contacte: 93 864 12 15

Correu electrònic: sostenibilitat@santceloni.cat

Horari d’atenció: dimecres i dijous, de 8 a 15 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014



50

5è i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

SOSTENIBILITAT I MOBILITAT

ACTIVITAT

Sortida en bicicleta
pels carrers del poble

A QUI S'ADREÇA
5è

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ajuntament de Sant Celoni (Policia Local)

LLOC ON ES REALITZA
A l’aula de l’escola i al carrer

DURADA
Finals de maig – començament de juny

OBJECTIUS
- Conèixer les normes bàsiques i els principals senyals de trànsit

DESCRIPCIÓ
L’activitat dura tot el matí, des de l’entrada a les 9 fins les 13h.
i es divideix en dues parts. La primera, part teòrica i aprox.
fins les 10.15 h, s’inicia al propi aula de l’escola on es farà
una explicació del funcionament de la pròpia activitat i es
donaran els conceptes bàsics per circular per la via pública. La
segona, part pràctica, es realitza al carrer on s’ensenya als
alumnes a circular segurs posant en pràctica les normes de
circulació, tant els senyals de trànsit (verticals, lluminosos,
horitzontals...) com els senyals del propi agent de circulació.
A mida que va transcorrent l’activitat es van realitzant aturades
tècniques en places on es van incorporant més normes de
circulació (aprendre a senyalitzar, etc) i també per esmorzar.
L’activitat finalitza al pati de l’escola, on es realitza la cloenda
de la pròpia activitat.

A l’aula on es realitzi l’activitat teòrica seria convenient que
tingués pissarra i guixos de colors, portàtil i projector.
S’obsequiarà amb una samarreta a tots els participants, que
serà d’ús obligatori  per fer l’activitat.

RECOMANACIONS PER REALITZAR L’ACTIVITAT
- Que l’alumne sàpiga anar en bicicleta i tingui una mínima

destresa.
- Bon estat de la bicicleta: suggerim que en la mesura que us

fos possible realitzeu com a pràctica un petit taller, per
exemple, com inflar les rodes, com tensar els frens, com s
ajusten les pastilles a les rodes, situació del fre davanter i
posterior i la seva utilització, com s utilitza el canvi de marxes
(en cas de que la bici en porti), correcte alçada del seient per
tal de no fer esforços innecessaris i fer una pedalada correcta,
etc.... En el cas que no es pogués realitzar aquesta pràctica,
traslladar aquestes indicacions a l alumnat.

- Cas de protecció en perfecte estat: és obligatori que cada
alumne porti casc i es pugui cordar correctament.

- Participació del professors en la part pràctica: és recomanable
que els professors anessin en bicicleta per ajudar a garantir la
seguretat i el bon funcionament de l activitat (almenys un).

Per part de l’àrea de Seguretat Ciutadana a part del monitor que
realitzarà l’activitat, es garantirà la seguretat en la via pública
amb recolzament d’un motorista i un vehicle policial, així mateix
com la presència d’una ambulància de la Creu Roja.

MATERIALS
No hi ha material addicional

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament:
Narcís Acedo Fernández (Àrea de Seguretat Ciutadana - Policia
de proximitat)

Telèfon de contacte: 93 848 40 36

Correu electrònic: grupproximitat.policia@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 8 a 13 h i de
16.30 a 19 h

Observacions: Durant el mes de febrer la policia de proximitat
es posarà en contacte amb les escoles per confirmar l’activitat
i conèixer el número d’alumnes que hi participen.
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5è i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ESPORT

ACTIVITAT

Jornada d'orientació

A QUI S'ADREÇA
5è

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Entorn de Sant Celoni

DURADA
1r trimestre. Curs 2014 - 2015

OBJECTIUS
- Fomentar i promocionar l'activitat física entre els alumnes
de 6è. I
- nterrrelacionar alumnes de diferents centres educatius del
municipi.
- Donar a conèixer esports minoritaris.
- Descobrir l'entorn de Sant Celoni.

DESCRIPCIÓ
Jornada de cursa d'orientació, on els nens/es han de combinar
tècniques d'orientació amb pànol i la cursa de resistència.
El circuit, marcat per fites, és a l'entorn de Sant Celoni.

MATERIALS
- Plànol
- Brúixola
- Fites

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Carles Salgado i Planas
(Àrea de Serveis a les Persones - Esports)

Telèfon de contacte: 93 864 12 13  Ext. 1204

Correu electrònic: esports@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h

Observacions: aquesta activitat s'emmarca
en el Pla Català de l'Esport.



52

ACTIVITAT

Activitat poliesportiva
(escalada, tir amb arc i
esports en equip)

A QUI S'ADREÇA
6è

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
CME Sot de les Granotes

DATA
2n trimestre del curs 2014-2015

OBJECTIUS
- Fomentar i promocionar l’activitat física entre els
alumnes de diferents centres educatius del municipi.
- Donar a conèixer esports minoritaris.

DESCRIPCIÓ

Matinal esportiva on els nens/es combinar la pràctica de
diferents esports com el tir amb arc, l’escalada i esports d’equip.

MATERIALS
Arc, dianes i fletxes.
Cordes, cascs, gri-gris.
Pilotes de diferents esports.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Àrea d’Esports: Carles Salgado i Planas
(Àrea de Servei a les Persones - Esports)

Telèfon de contacte: 93 864 12 13 Ext. 1314

Correu electrònic: esports@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h

Observacions: aquesta activitat s’emmarca
en el Pla Català de l’Esport

5è i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ESPORT
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1r i 2n

ESO



1r i 2n. ESO

ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS

ACTIVITAT

Música. “La nostra cançó”.
Cia: Litus

A QUI S'ADREÇA
Educació Secundària. Primer i tercer d’ESO

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Fundació Privada Cultural de Granollers

LLOC ON ES REALITZA
Ateneu de Sant Celoni

DATA
20 de novembre de 2014

OBJECTIUS
- Contribuir a crear nous públics de teatre, música, dansa i
cinema.
- Afavorir el coneixement dels espais escènics del municipi

DESCRIPCIÓ
La música popular catalana està vivint una època molt dolça
els últims temps. Grups com Manel, Els Amics de les Arts,
Antònia Font o Mazoni omplen allà a on van i han tornat a
posar la cançó catalana en boca de tothom. Aprofitant aquest
èxit, "La Nostra cançó" vol recuperar joies musicals del passat
sense les quals no s'entendrien les d'ara. Fer un inventari de
tot aquest material sensible que hem acumulat a la memòria.
La banda sonora del nostre país petit. De la Nova Cançó dels
anys seixanta, passant pel Rock Català dels anys noranta i
arribant a l'actualitat, "La Nostra Cançó" pretén recopilar i
alhora renovar un cançoner d'èxits que cada cop es va fent
més gran. Recollir les perles que han deixat aquestes tres
etapes d'or de la música popular catalana. L'espectacle compta
amb tres músics que aniran situant a l'espectador en cada
etapa, farcint d'anècdotes i detalls curiosos totes les cançons
que interpretaran.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Associació Fundació Cultural de
Granollers: Montserrat Homs

Telèfon de contacte: 93 844 30 27

Correu electrònic: escolesvalles@acgranollers.com

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
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1r i 2n. ESO

ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS

ACTIVITAT

Teatre. “Romeo i Julieta”.
Cia: Puro Grupo

A QUI S'ADREÇA
Educació Secundària. 2n d’ESO

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Fundació Privada Cultural de Granollers

LLOC ON ES REALITZA
L'Ateneu de Sant Celoni

DATA
18 de novembre de 2014

OBJECTIUS
- Contribuir a crear nous públics de teatre, música, dansa i
cinema.
- Afavorir el coneixement dels espais escènics del municipi

DESCRIPCIÓ
Un grup de vint-i-cinc actors argentins participen en un Festival
de Teatre Americà.  L’obra escollida, Romeo y Julieta, Una
Obra en Construcción, ha de ser de representada en directe
i retransmesa per TV a tots els països del continent. A mig
camí del plató, el bus que trasllada la companyia i tot el
material escenogrà¬fic pateix una inesperada averia. De tot
el repartiment, només dos actors aconsegueixen arribar als
estudis de televisió on tot és a punt per començar l’emissió.
Sense cap més opció, els dos actors hauran d’enfrontar l’única
possibilitat que se’ls presenta: han de fer la representació. Així,
tots dos es repartiran els quaranta personatges de l’obra en
un escenari sense més material que l’enginy i la gosadia.
Romeo y Julieta, Una Obra en Construcción és una bogeria
teatral, un divertiment histriònic, ple de situacions divertides
i disbauxades, fruit d’una improvisació sense complexes, davant
un text clàssic de la literatura universal. Es tracta d’una obra
de humor amb majúscula que es recolza fonamentalment en
el virtuosisme d’uns actors forçats en la disciplina de l’ humor.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Associació Fundació Cultural de
Granollers: Montserrat Homs

Telèfon de contacte: 93 844 30 27

Correu electrònic: escolesvalles@acgranollers.com

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
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ACTIVITAT

Sòcioaddiccions-pantalles

A QUI S'ADREÇA
1r

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Centres educatius

DURADA
1 hora

OBJECTIUS
- Promoure els usos responsables de les pantalles: televisió,
Play Station i messenger.
- Reflexionar sobre la passivitat associada a aquests aparells i
la tendència a fer-ne un ús compulsiu.

DESCRIPCIÓ
Reflexió crítica en l'adicció que poden produir les pantalles i
accions concretes aplicables a conductes quotidianes sobre el
seu ús.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Anna Urrutia Marpons
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12  Ext. 1204

Correu electrònic: eltrito@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 8 a 15 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014

1r i 2n. ESO

HÀBITS SALUDABLES

56



1r i 2n. ESO

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Tallers de drogues legals
(tabac i alcohol)

A QUI S'ADREÇA
1r o 2n

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
El Tritó i l'Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
A l'aula

DURADA
1 hora

OBJECTIUS
- Respondre a la necessitat de realitzar accions educatives
específiques sobre drogues dins l'àmbit educatiu.

DESCRIPCIÓ
Aquests tallers treballen missatges preventius respecte el
consum abusiu de tabac i alcohol per una banda i d'altres
substàncies per l'altra.

MATERIALS
Una aula de centre

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Anna Urrutia Marpons
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12  Ext. 1204

Correu electrònic: eltrito@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 8 a 15 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
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ACTIVITAT

Taller. Sexualitat i afectivitat

A QUI S'ADREÇA
2n

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Equip de salut escolar

LLOC ON ES REALITZA
A l'aula

DURADA
2 hores

OBJECTIUS
- Donar elements per tal que els adolescents aprenguin a
acceptar-se a sí mateixos i als altres.
- Adquirir habilitats socials per aprendre a viure saludablement.

DESCRIPCIÓ
Taller adreçat als adolescents per adquirir habilitats socials,
aprendre en la sexualitat, l'afectivitat, el respecte,
autoconeixement i cura del cos, i l’orientació del desig.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esther Vives López
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)

Referent del CAP: Gemma Martí

Telèfon de contacte: 93 864 12 12  Ext. 1202

Correu electrònic: salut.comunitaria@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 7.30 a 14.30 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014

1r i 2n. ESO

HÀBITS SALUDABLES
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1r i 3r ESO

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Taller. Prevenció
de l’anorèxia i bulímia

A QUI S'ADREÇA
1r  o 3r ESO

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ciència Divertida i Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
A l’aula

DURADA
1 hora

OBJECTIUS
-Prendre consciència de la pròpia imatge corporal i afavorir la
seva acceptació, així com respectar les diferències físiques
sense discriminacions.

-Valorar el propi cos i reconèixer les diferents possibilitats que
ens ofereix, no només les estètiques.

-Estudiar la pròpia complexió mitjançant l’IMC i els criteris de
sobrepès o primesa.

-Conèixer i comprendre aspectes bàsics del funcionament del
cos i les conseqüències per a la salut, individual i col·lectiva
dels actes i decisions personals.

-Valorar els beneficis d’una alimentació equilibrada.

DESCRIPCIÓ
Activitat en format taller basada en la participació i la presentació
dramatitzada per involucrar emocionalment als participants
amb experiències didàctiques i pedagògiques que generen
actituds positives.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esther Vives López
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12

Correu electrònic: salut.comunitaria@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 7.30 a 14.30 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014



1r i 2n. ESO

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Al mercat per menjar com cal

A QUI S'ADREÇA
1r o 2n

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ajuntament de Sant Celoni amb la col.laboració de l’Oficina
de Mercats i fires locals

LLOC ON ES REALITZA
A l’aula i al mercat municipal

DATA
Segons la demanda del centre

OBJECTIUS
- Identificar el mercat com una opció de consum de productes
de qualitat i saludables, necessaris per a una dieta sana i
equilibrada, com ara la dieta mediterrània.
- Descobrir el comerç de proximitat tot reconeixent l’atenció
personalitzada, l’orientació i l’informació al consumidor com
les seves característiques principals.

DESCRIPCIÓ

Visita al mercat i confecció d’un reportatge. L’activitat es
planteja com un projecte de recerca, de col.laboració i de
reflexió que pren el mercat com a objecte d’estudi. Els alsumnes
hauran d’editar un reportatge final que relacioni el mercat
amb la dieta saludable.

MATERIALS
Guia d'orientacions didàctiques per al docent.
Quadern de l'alumne.
Fitxa resum de l'activitat.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Inés Balaguer Nadal
(Àrea de Territori)

Telèfon de contacte: 93 864 12 15

Correu electrònic: sostenibilitat@santceloni.cat

Horari d’atenció: dimecres i dijous, de 8 a 15 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014

60



1r i 2n. ESO

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Taller. Menges bé?

A QUI S'ADREÇA
2n i 4t d’ESO

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Anna Pla (diplomada en Nutrició humana i Dietètica) i
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
A l’aula

DURADA
1 hora

OBJECTIUS
-Donar a conèixer als joves bones pràctiques d’hàbits alimentaris
i els beneficis d’una alimentació equilibrada.
-Fer reflexionar els joves sobre els seus hàbits alimentaris: què,
com i quan mengen.

DESCRIPCIÓ
Taller pràctic en que es treballa la dieta mediterrània i els seus
beneficis per a la salut.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esther Vives López
(Àrea de Servei a les persones - àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12

Correu electrònic: salut.comunitaria@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 7.30 a 14.30h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
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1r i 2n. ESO

PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

ACTIVITAT

Turó de Bellver

A QUI S'ADREÇA
1r o 2n

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
L'Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Turó de Bellver

DURADA
Tot el matí (de 8.30 a 14 h)

OBJECTIUS
- Reconèixer els elements geogràfics del territori.
- Treballar el sentit de l’orientació mitjançant la lectura de
mapes i l’ús d’eines específiques. Interpretar la informació que
dóna el paisatge.
- Descobrir l’indret estratègic d’assentament del nucli de Sant
Celoni.
- Observar l’acció històrica de l’home en l’entorn natural.
- Desvetllar el sentiment d’arrelament del jovent al nostre
territori.

DESCRIPCIÓ
Excursió al turó de Bellver i, des d’allà, observació i descripció
dels elements geogràfics, paisatgístics, històrics i socials de
l’entorn. Col·locar en un mapa els elements observats i la rosa
dels vents. Aprofitar també la ruta per comentar temes
relacionats amb els usos antics i actuals de les faldes del turó.

MATERIALS
Fitxes i dossier de treball

DADES DE CONTACTE
Referent a l’Ajuntament: Montse Guitart Sala
(Àrea de Cultura i Educació)
Reserves:
Àrea de Cultura 93 864 12 13  Ext. 1300 (Eva Castro)
A/e: educacio@santceloni.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
Observacions: itinerari a peu des del centre educatiu fins
al Turó de Bellver.
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1r i 2n. ESO

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

DESCRIPCIÓ
La Coordinadora d’Entitats Solidàries i l’Ajuntament cada any
organitzen la Setmana per la Pau amb l’objectiu de sensibilitzar
sobre qüestions de  justícia, pau, solidaritat i convivència. Els
centres educatius que ho desitgin s’hi poden sumar tant en
l’organització com en les activitats realitzades.

DADES DE CONTACTE
Referent de l’Ajuntament: Esperança Roca
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit Comunitat)
Telèfon de contacte: 93 864 12 12  Ext.1213
Correu electrònic: diversitat@santceloni.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h

ACTIVITAT

Setmana per la Pau 2015

A QUI S'ADREÇA
A tota la comunitat educativa

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Coordinadora d’Entitats Solidàries i
l'Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Centres educatius

DATA
A concretar

OBJECTIUS
- Sensibilitzar i motivar la participació de tota
la ciutadania a la Setmana per la Pau
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1r i 2n. ESO

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

DESCRIPCIÓ
Es combinen diferents tipus d’activitats el nombre de
participants i les edats.
L’eix transversal s’articula amb 4 tallers diferents d’una durada
d’hora i mitja, realitzats en dies diferents, distribuïts al llarg
de l’any:
• Taller de discapacitat física
• Taller de discapacitat visual
• Taller de discapacitat auditiva
• Taller de discapacitat intel·lectual
El format habitual de les activitats és el següent:
Video amb el visionat del qual es situa el tema a tractar
(10 min)
Es divideix el grup en dos fent cada grup una de les següents
activitats:
Debat dinamitzat per un monitor amb discapacitat (20-30
min) Activitat pràctica on posar-se en el lloc de la persona
afectada de la discapacitat que es tracta (20-30 min). Els
grups s’intercanvien.

MATERIAL
A càrrec de ASCA: cadires de rodes, vídeos de sensibilització,
bossa amb material divers
A càrrec de l’escola: aparell de vídeos, cons, cistella de
bàsquet i pilota, xarxa de voleibol (en cas de manca d’algun
material, es pot estudiar la possibilitat que ASCA pugui
aportar-lo)

DADES DE CONTACTE
Referent de l’Ajuntament: Esperança Roca
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)
Telèfon de contacte: 93 864 12 12
Correu electrònic: diversitat@santceloni.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h
Inscripcions: abans del 30 de setembre de 2014

ACTIVITAT

Taller de sensibilització
“Posa’t al meu lloc”.
Activitats per apropar-se a la realitat de
les persones amb diferents tipus de
discapacitat.

A QUI S'ADREÇA
1r i 2n

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Associació Socio Cultural Accessible

LLOC ON ES REALITZA
Sala amb ordinadors, pati, gimnàs, aula polivalent.

DATA
A concretar amb el centre educatiu

OBJECTIUS
- Conèixer els diferents tipus de discapacitat i les seves
característiques.
- Conèixer persones amb diferents tipus de discapacitat i com
realitzen activitats de vida quotidiana.
- Fomentar valors cooperatius i de col·laboració amb possibles
amics o companys amb discapacitat.
- Experimentar i reflexionar sobre les barreres físiques, socials
i de comunicació que han de superar els nens amb discapacitat
i la necessitat d’eliminar-les.
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ACTIVITAT

Taller a l'aula
Estalvi energètic
i canvi climàtic

A QUI S'ADREÇA
1r i 2n

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Aula (cal projector i ordinador)

DURADA
Matí o tarda

OBJECTIUS
- Conèixer què és el canvi climàtic: conceptes, causes i possibles
efectes.
- Adoptar hàbits que ajudin a reduir les causes del canvi
climàtic.

DESCRIPCIÓ

Aquest taller consta d'una part teòrica i una part pràctica. En
la primera part, s'expliquen els conceptes i possibles causes i
efectes. En la segona part, es fa un exercici pràctic per avaluar
la incidència de l'alumnat en el clima, incidint en que podem
fer per reduir i evitar aquest canvi climàtic.

MATERIALS
Dossier pel professor, amb ampliació d'informació sobre el
tema tractat.

DADES DE CONTACTE
Referent de l’Ajuntament: Inés Balaguer Nadal
(Àrea de Territori)
Telèfon de contacte: 93 864 12 15
Correu electrònic: sostenibilitat@santceloni.cat
Horari d’atenció: dimecres i dijous, de 8 a 15 h
Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014

1r i 2n. ESO

SOSTENIBILITAT I MOBILITAT



1r i 2n. ESO

SOSTENIBILITAT I MOBILITAT

ACTIVITAT

Visita guiada
Coneix com funciona
una planta de triatge

A QUI S'ADREÇA
1r i 2n

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
CESPA i Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Planta de Triatge de Sta. Maria de Palautordera

DURADA
1 hora (es pot realitzar com a complement de la visita al dipòsit
controlat)

OBJECTIUS
- Conèixer com es gestionen els residus del contenidor groc.
- Promoure l'adopció d'actiuts i comportaments de compromís
envers la resolució de la problemàtica actual, incidint en les
noves formes de recollida i tractament dels residus (reducció,
reutilització de productes, reciclatge i valorització).

DESCRIPCIÓ

Visita guiada on s'explica com es gestionen els residus del
contenidor groc i les diferents operacions pel seu control i
gestió.

MATERIALS
Fitxa de treball, guia de la visita.

DADES DE CONTACTE
Referent de l’Ajuntament: Inés Balaguer Nadal
(Àrea de Territori)
Telèfon de contacte: 93 864 12 15
Correu electrònic: sostenibilitat@santceloni.cat
Horari d’atenció: dimecres i dijous, de 8 a 15 h
Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
Observacions: l'escola assumeix el cost de l'autocar
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1r i 2n. ESO

ESPORT

ACTIVITAT

Sortida BTT

A QUI S'ADREÇA
1r

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Entorn de Sant Celoni

DATA
2n trimestre curs 2014 - 2015

OBJECTIUS
- Fomentar i promocionar l’activitat física entre
els alumnes de diferents centres educatius del municipi.
- Donar a conèixer esports minoritaris.
- Descobrir l’entorn de Sant Celoni.

DESCRIPCIÓ
Jornada de BTT, on els nens/es coneixen
amb bicicleta una part de l’entorn de Sant Celoni.

MATERIALS
Bicicleta
Casc

DADES DE CONTACTE
Referent de l’Ajuntament: Carles Salgado i Planas
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit d’Esports)
Telèfon de contacte: 93 864 12 13  Ext. 1314
Correu electrònic: esports@santceloni.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Inscripció: aquesta activitat s'emmarca
en el Pla Català de l'Esport
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1r i 2n. ESO

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ i COMUNICACIÓ

ACTIVITAT

Competències tecnològiques:
eines per a la recerca
d’informació a la biblioteca
pública.
Cerca d’informació relacionada amb el crèdit
de síntesi de cada grup amb les eines que els
pot oferir la biblioteca: catàleg col·lectiu,
bases de dades i internet.

A QUI S'ADREÇA
Alumnes de 1r d’ESO

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Biblioteca l'Escorxador

LLOC ON ES REALITZA
Biblioteca l'Escorxador

DURADA
2 hores: matins de dilluns, dimarts, dijous i divendres en dos
torns, de 8.15 a 10.15 h o bé de 10.30 a 12.30 h (per altres
horaris consultar a la biblioteca).

OBJECTIUS
- Aconseguir la màxima autonomia dels alumnes en la recerca
d’informació a la biblioteca pública, ja sigui al catàleg o a les
prestatgeries.
- Aconseguir que els alumnes percebin i utilitzin el catàleg
com una eina útil de recerca d’informació per als treballs
acadèmics (crèdits de síntesi, treballs de recerca, etc).

DESCRIPCIÓ
1. Explicació del funcionament del catàleg:

Explicació conjunta del funcionament del catàleg en una de
les sales de la biblioteca mitjançant la projecció del mateix en
una pantalla gran.
L’explicació serà dinàmica i participativa.

2. Activitats de cerca:
Els alumnes hauran de fer cerques en diferents mitjans (catàleg,
prestatgeries...) mitjançant unes directrius donades en unes
fitxes, o bé interpretar la informació que hi consti.

* Cal que vinguin dos tutors per cada grup/classe

MATERIALS
Fitxes de treball que es donaran durant el decurs de l’activitat
a la biblioteca.

DADES DE CONTACTE
Referent a l'Ajuntament: Anna Maria Codina
Telèfon de contacte: 93 867 33 13
Correu electrònic: codinaba@diba.cat
Horari d’atenció:
de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h i dimecres i dissabte d’10
a 13.30 h
Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014

Observacions
Cal que ens feu arribar un c/e per confirmar l’activitat. Se us
demanaran les dades que trobareu a la fitxa d’inscripció de
l’activitat:

• Dades del tutor/a: nom, correu electrònic
• Escola, curs, grup i nombre d’alumnes
• Data en que treballareu el crèdit de síntesi (febrer, abril,
maig...)
• Eix conductor del crèdit de síntesi o treball de recerca

Segons la data en què vingueu a fer l’activitat, se us convocarà
a una reunió amb el personal responsable de la biblioteca per
tal d’acabar de definir les activitats (preguntes exactes que hagin
de buscar, temes a tractar, si es vol una bibliografia sobre el
tema...)
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1r i 2n. ESO

CIÈNCIA I MATEMÀTIQUES

ACTIVITAT

Ruta matemàtica
per Sant Celoni

A QUI S'ADREÇA
1r d’ESO

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Centre de Recursos Pedagògics

LLOC ON ES REALITZA
Diferents llocs de referència del municipi

DURADA
2 hores fora de l’aula

OBJECTIUS
- Identificar i interpretar els elements geomètrics de l'entorn
quotidià: buscar  formes, figures i cossos tridimensionals en
l'entorn, analitzar els seus elements i trobar relacions
geomètriques entre objectes.
- Practicar la presa de mesures: decidir unitats de mesura,
instruments, realització de la mesura i comparar el resultat
amb l'estimació inicial.
- Deduir escales a partir d'objectes de la realitat.
- Utilització de formes de pensament lògic en la resolució de
problemes.
- Utilitzar estratègies d'elaboració personal per a l'anàlisi de
situacions concretes i la resolució de problemes.
- Potenciar el treball grupal i la presa de decisions.
- Desvetllar el sentiment d'arrelament a l'entorn urbà de Sant
Celoni.

DESCRIPCIÓ
Ruta matemàtica per diferents llocs d’interès del centre de
Sant Celoni on els alumnes connecten l’aprenentatge formal
de les matemàtiques amb la realitat, demostrant que les
matemàtiques estan presents en tota activitat quotidiana i és
un llenguatge que els ajuda a interpretar el món.
Els processos i actituds que es desenvoluparan són:
-Organització del pensament matemàtic propi.
-Confiança en les capacitats pròpies per afrontar situacions
problemàtiques, copsant les relacions matemàtiques i utilitzant-
les per a prendre decisions.
-Perseverança i flexibilitat en la cerca de solucions als problemes
i en la millora de les proposades.
-Comunicació del pensament matemàtic propi a companys i
professors i contrast amb el dels altres.

MATERIALS
Guia d'orientacions didàctiques per al docent.
Quadern de l'alumne.
Fitxa resum de l'activitat.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Manel de la Fuente
(Referent del Centre de Recursos Pedagògics)

Telèfon de contacte: 93 867 45 05

Correu electrònic: crp-santceloni@xtec.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Observacions: activitat que es podrà sol·licitar a partir de
l’1 de gener de 2015
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1r i 2n. ESO

ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS

ACTIVITAT

Música. “La nostra cançó”.
Cia: Litus

A QUI S'ADREÇA
Educació Secundària. Primer i tercer d’ESO

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Fundació Privada Cultural de Granollers

LLOC ON ES REALITZA
Ateneu de Sant Celoni

DATA
20 de novembre de 2014

OBJECTIUS
- Contribuir a crear nous públics de teatre, música, dansa i
cinema.
- Afavorir el coneixement dels espais escènics del municipi

DESCRIPCIÓ
La música popular catalana està vivint una època molt dolça
els últims temps. Grups com Manel, Els Amics de les Arts,
Antònia Font o Mazoni omplen allà a on van i han tornat a
posar la cançó catalana en boca de tothom. Aprofitant aquest
èxit, "La Nostra cançó" vol recuperar joies musicals del passat
sense les quals no s'entendrien les d'ara. Fer un inventari de
tot aquest material sensible que hem acumulat a la memòria.
La banda sonora del nostre país petit. De la Nova Cançó dels
anys seixanta, passant pel Rock Català dels anys noranta i
arribant a l'actualitat, "La Nostra Cançó" pretén recopilar i
alhora renovar un cançoner d'èxits que cada cop es va fent
més gran. Recollir les perles que han deixat aquestes tres
etapes d'or de la música popular catalana. L'espectacle compta
amb tres músics que aniran situant a l'espectador en cada
etapa, farcint d'anècdotes i detalls curiosos totes les cançons
que interpretaran.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Associació Fundació Cultural de
Granollers: Montserrat Homs

Telèfon de contacte: 93 844 30 27

Correu electrònic: escolesvalles@acgranollers.com

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
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3r i 4t. ESO

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Tallers de drogues no legals
(cànnabis, cocaïna i altres)

A QUI S'ADREÇA
3r i 4t

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
El Tritó i l'Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
A l'aula

DURADA
1 hora

OBJECTIUS
- Respondre a la necessitat de realitzar accions educatives
específiques sobre drogues dins l'àmbit educatiu.

DESCRIPCIÓ
Aquests tallers treballen missatges preventius respecte el
consum abusiu de tabac i alcohol per una banda i d'altres
substàncies per l'altra.

MATERIALS
Una aula de centre

DADES DE CONTACTE
Referent de l’Ajuntament: Esther Vives López i Anna
Urrutia Marpons (Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de
Comunitat)
Telèfon de contacte:
93 864 12 24 / 93 864 12 12  Ext. 1204
Correu electrònic:
salut.comunitaria@santceloni.cat / eltrito@santceloni.cat
Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 8 a 15 h
Inscripció: abans del 30 de setembre de 201472



3r i 4t. ESO

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Teatre
No em ratllis!

A QUI S'ADREÇA
3r i 4t

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
El Tritó i l'Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Teatre Municipal L'Ateneu

DURADA
2 hores

OBJECTIUS
- Prevenir el consum problemàtic de drogues.

DESCRIPCIÓ
Obra de teatre que fa referència al consum i no consum de
diverses drogues, així com les conductes de risc associades
(conducció, sexualitat...).
Després els propis actors fan un debat amb els alumnes,
convidant-los a parlar de les qüestions, dubtes, etc que hagin
pogut sortir a l'obra.

MATERIALS
No hi ha materials addicionals. Hi ha tríptics informatius i
pautes didàctiques per treballar el tema.

DADES DE CONTACTE
Referent de l’Ajuntament: Anna Urrutia Marpons
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)
Telèfon de contacte: 93 864 12 12  Ext. 1204
Correu electrònic: eltrito@santceloni.cat
Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 8 a 15 h
Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
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3r i 4t. ESO

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Taller
"Primers auxilis"

A QUI S'ADREÇA
4t d’ESO

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Creu Roja

LLOC ON ES REALITZA
A l'aula

DURADA
4 hores

OBJECTIUS
- Conscienciar el grup sobre la necessitat d’afrontar amb
serenitat i eficàcia la situació d’urgència, establint una relació
adequada amb les persone implicades.
- Automatitzar les accions davant una situació d’emergència,
capacitant l’alumnat per a l’activació eficaç del sistema d’ajuda
mèdica.

DESCRIPCIÓ
Taller basat en el paper actiu que han de desenvolupar els
participants en situació d’emergència. El taller fa a partir del
treball individual i pràctic, supervisat pel personal docent.

DADES DE CONTACTE
Referent de l’Ajuntament: Esther Vives López
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)
Telèfon de contacte: 93 864 12 12  Ext. 1202
Correu electrònic: salut.comunitaria@santceloni.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 7.30 a 14.30 h
Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
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3r i 4t. ESO

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Taller. Prevenció
de l’anorèxia i bulímia

A QUI S'ADREÇA
1r  o 3r ESO

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ciència Divertida i Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Centres educatius

DURADA
1 hora

OBJECTIUS
-Prendre consciència de la pròpia imatge corporal i afavorir la
seva acceptació, així com respectar les diferències físiques
sense discriminacions.

-Valorar el propi cos i reconèixer les diferents possibilitats que
ens ofereix, no només les estètiques.

-Estudiar la pròpia complexió mitjançant l’IMC i els criteris de
sobrepès o primesa.

-Conèixer i comprendre aspectes bàsics del funcionament del
cos i les conseqüències per a la salut, individual i col·lectiva
dels actes i decisions personals.

-Valorar els beneficis d’una alimentació equilibrada.

DESCRIPCIÓ
Activitat en format taller basada en la participació i la presentació
dramatitzada per involucrar emocionalment als participants
amb experiències didàctiques i pedagògiques que generen
actituds positives.

DADES DE CONTACTE
Referent de l’Ajuntament: Esther Vives López
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)
Telèfon de contacte: 93 864 12 12  Ext. 1202
Correu electrònic: salut.comunitaria@santceloni.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 7.30 a 14.30 h
Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
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3r i 4t. ESO

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Una compra amb molt de valor

A QUI S'ADREÇA
3r o 4t

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ajuntament de Sant Celoni amb la col.laboració
de l’Oficina de Mercats i fires locals de la Diputació de Bacelona

LLOC ON ES REALITZA
A l’aula i al mercat municipal

DATA
Segons la demanda del centre

OBJECTIUS
-  Identificar els diferents valors que ens aporta el mercat com
a opció de consum sostenible, respectuós amb el medi,
d’activació econòmica i social del territori i que afavoreix una
dieta saludable.
- Comprovar la presència d’aquests valors en el context del
mercat a través de diferents indicadors.
Sintetitzar la información recollida en un reportatge que
transmeti els beneficis i avantatges del mercat com a opció
de consum.

DESCRIPCIÓ
Visita al mercat i confecció d’un reportatge. L’activitat es
planteja com un projecte de recerca, de col.laboració i de
reflexió que pren el mercat com a objecte d’estudi. Els alsumnes
hauran d’editar un reportatge final que comuniqui els diferents
valors que aporta el mercat com a opció de consum.

MATERIALS
Guia d'orientacions didàctiques per al docent.
Quadern de l'alumne.
Fitxa resum de l'activitat.

DADES DE CONTACTE
Referent de l’Ajuntament: Inés Balaguer Nadal
(Àrea de Territori)
Telèfon de contacte: 93 864 12 15
Correu electrònic: sostenibilitat@santceloni.cat
Horari d’atenció: dimecres i dijous, de 8 a 15 h
Inscripció: abans del 27 de setembre de 201376



3r i 4t. ESO

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Dinàmiques emocionals per a
la prevenció

A QUI S'ADREÇA
4t

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
El Tritó

LLOC ON ES REALITZA
Centres educatius, també hi ha la opció de fer-ho en altres
espais del municipi

DATA
2 sessions de dues hores (grups reduïts de 15 alumnes)

OBJECTIUS
- Treballar la presa de consciència per saber després què

necessito i què vull fer.
- Treballar per donar-se compte (joves i adults) de com ens

col·loquem davant:l’autoritat (professorat, mares i pares,...),de
com em posiciono amb els meus límits, de com puc reconèixer
les 4 emocions bàsiques.

- Afaforir l’autoestima i l’autoconeixement.

DESCRIPCIÓ
Al llarg del temps, hem detectat la importància de la presa de
consciència per a iniciar qualsevol canvi per a petit que sigui,
ja sigui en referència a la prevenció de la drogodependència
o altres.
L’activitat tracta d’oferir una dinàmica vivencial de contacte
amb les pròpies emocions i sensacions com a forma d’aprendre
a escoltar-se per a poder cuidar-se.
Les sessions les dinamitzen dues professionals especialitzades
en dinàmiques de grup.
L’activitat s’adreça a qualsevol grup que vulgui profunditzar
en el seu creixement personal (totes les edats), ja que això es
considera preventiu de dinàmiques destructives com l’abús de
drogues, encara que són tallers especialment destinats als
instituts i altres centres que ofereixen secundària.

MATERIALS
Una sala ampla on poder seure a terra i moure’s amb llibertat
(gimnàs sala d’actes), llapis i paper, un endoll, pissarra.

DADES DE CONTACTE
Referent de l’Ajuntament: Anna Urrutia Marpons
(Àrea de Serveis a les persones)
Telèfon de contacte: 93 864 12 12
Correu electrònic: eltrito@santceloni.cat
Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8 a 15 h
i dimarts de 16 a 20 h
Inscripció: abans del 30 setembre de 2014
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3r i 4t. ESO

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Taller. Menges bé?

A QUI S'ADREÇA
2n i 4t d’ESO

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Anna Pla (diplomada en Nutrició humana i Dietètica) i
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
A l’aula

DURADA
1 hora

OBJECTIUS
-Donar a conèixer als joves bones pràctiques d’hàbits alimentaris
i els beneficis d’una alimentació equilibrada.
-Fer reflexionar els joves sobre els seus hàbits alimentaris: què,
com i quan mengen.

DESCRIPCIÓ
Taller pràctic en que es treballa la dieta mediterrània i els seus
beneficis per a la salut.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esther Vives López
(Àrea de Servei a les persones - àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12

Correu electrònic: salut.comunitaria@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 7.30 a 14.30h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
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3r i 4t. ESO

PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

ACTIVITAT

Vall d'Olzinelles, des de can
Draper fins a la parròquia de
Sant Esteve d'Olzinelles

A QUI S'ADREÇA
3r

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Passejada per la vall d'Olzinelles fins a Sant Esteve.

DURADA
Tot el matí (de 8.30 a 14 h)

OBJECTIUS
- Conèixer el patrimoni natural de la vall (flora, fauna i
ecosistemes).
Observar l'acció històrica de l'home en l'entorn natural.
- Descobrir el paisatge de la vall d'Olzinelles.
- Desvetllar el sentiment d'arrelament dels joves al nostre
territori.

DESCRIPCIÓ
Excursió per la vall d’Olzinelles des de can Draper; se segueix
la riera fins l’ermita de Sant Esteve. Pel camí es van reconeixent
i estudiant diferents elements del patrimoni natural i cultural.
Destaquen els diversos tipus de bosc (sureda, alzinar, verneda,
plantacions), el mosaic agroforestal, els arbres singulars, el
pou de glaç de can Draper, els forns de pega de can Valls i
l’ermita de Sant Esteve.

MATERIALS
Fitxes i dossier de treball

DADES DE CONTACTE
Referent a l’Ajuntament: Montse Guitart Sala
(Àrea de Cultura i Educació)
Reserves: 93 864 12 13  Ext. 1300 (Eva Castro)
Correu electrònic: educacio@santceloni.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
Observacions: itinerari a peu des del centre educatiu del
poble. Retorn opcional en autocar fins al centre educatiu a
càrrec del centre. En cas que es consideri més adient l’activitat
per a un nivell superior o inferior, consultar-ho amb el referent
municipal.
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ACTIVITAT

Taller:
Violència, agressivitat i el valor
de la tendresa (contra la
violència en general i la
violència de gènere en
particular)

A QUI S'ADREÇA
3r o 4t

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Juanjo Camarena, Teatre del Buit

LLOC ON ES REALITZA
Al centre educatiu que fa la sol·licitud
(aula, preferiblement espai ampli).

DATA
De novembre de 2014 a juny 2015

OBJECTIUS
- Comprendre l'origen de la violència i les seves manifestacions.
Identificació i localització (cos, emoció i pensament).
Promoure activitats i voluntats per al desenvolupament
d'habilitats personals i socials.
- Aportar mitjans expressius per solucionar creativament els
conflictes.
- Afavorir la salut emocional i el benestar personal i social.

DESCRIPCIÓ
Des de la teatralitat i el joc dramàtic es presenten diferents
situacions on la violència és present, des de la més quotidiana
i subtil fins a l'espectacular i deliberada.
Metodologia: Amb una metodologia participativa el grup
treballarà a partir de l'acció corporal, emocional i cognitiva,
accedint a un espai-temps per a la trobada amb un/a mateix/a,
amb l'altre, amb el món de les emocions, dels sentiments i
dels pensaments.
Es traçarà un itinerari de sessió atenent a la realitat pròpia del
moment present i del propi grup.
Durada: 2 sessions de 2 hores cadascuna.
Avaluació: Qüestionari final a l'alumnat i al professorat per tal
de mesurar el grau de satisfacció.

DADES DE CONTACTE
Referent de l’Ajuntament: Esperança Roca
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)
Telèfon de contacte: 93 864 12 12
Correu electrònic: diversitat@santceloni.cat
Horari d’atenció: dimarts i dijous de 10 a 14 h i
tardes en visites concertades
Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014

3r i 4t. ESO

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL
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ACTIVITAT

Setmana per la Pau 2015

A QUI S'ADREÇA
A tota la comunitat educativa

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Coordinadora d’Entitats Solidàries i Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Centres educatius

OBJECTIUS
- Sensibilitzar i motivar la participació de tota la ciutadania a
la Setmana per la Pau

3r i 4t. ESO

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

DESCRIPCIÓ
La Coordinadora d’Entitats Solidàries i l’Ajuntament cada any
organitzen la Setmana per la Pau amb l’objectiu de sensibilitzar
sobre qüestions de  justícia, pau, solidaritat i convivència. Els
centres educatius que ho desitgin s’hi poden sumar tant en
l’organització com en les activitats realitzades.

DADES DE CONTACTE
Referent de l’Ajuntament: Esperança Roca
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)
Telèfon de contacte: 93 864 12 12
Correu electrònic: diversitat@santceloni.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h



3r i 4t. ESO

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

DESCRIPCIÓ
Es combinen diferents tipus d’activitats el nombre de
participants i les edats.
L’eix transversal s’articula amb 4 tallers diferents d’una durada
d’hora i mitja, realitzats en dies diferents, distribuïts al llarg
de l’any:
• Taller de discapacitat física
• Taller de discapacitat visual
• Taller de discapacitat auditiva
• Taller de discapacitat intel·lectual
El format habitual de les activitats és el següent:
Video amb el visionat del qual es situa el tema a tractar
(10 min)
Es divideix el grup en dos fent cada grup una de les següents
activitats:
Debat dinamitzat per un monitor amb discapacitat (20-30
min) Activitat pràctica on posar-se en el lloc de la persona
afectada de la discapacitat que es tracta (20-30 min). Els
grups s’intercanvien.

MATERIAL
A càrrec de ASCA: cadires de rodes, vídeos de sensibilització,
bossa amb material divers
A càrrec de l’escola: aparell de vídeos, cons, cistella de
bàsquet i pilota, xarxa de voleibol (en cas de manca d’algun
material, es pot estudiar la possibilitat que ASCA pugui
aportar-lo)

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esperança Roca
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12

Correu electrònic: diversitat@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h

Inscripcions: abans del 30 de setembre de 2014

ACTIVITAT

Taller de sensibilització
“Posa’t al meu lloc”.
Activitats per apropar-se a la realitat de
les persones amb diferents tipus de
discapacitat.

A QUI S'ADREÇA
3r i 4t

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Associació Socio Cultural Accessible

LLOC ON ES REALITZA
Sala amb ordinadors, pati, gimnàs, aula polivalent.

DATA
A concretar amb el centre educatiu

OBJECTIUS
- Conèixer els diferents tipus de discapacitat i les seves

característiques.
- Conèixer persones amb diferents tipus de discapacitat i com

realitzen activitats de vida quotidiana.
- Fomentar valors cooperatius i de col·laboració amb possibles

amics o companys amb discapacitat.
- Experimentar i reflexionar sobre les barreres físiques, socials

i de comunicació que han de superar els nens amb discapacitat
i la necessitat d’eliminar-les.
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3r i 4t. ESO

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

DESCRIPCIÓ
Xerrada sobre el coltan i els nens soldat. El coltan és un
material utilitzat per la fabricació de telèfons mòbils, ordinadors.
Milers de nens i nenes són enrolats per la força a diversos
grups armats els quals fan negoci amb aquest mineral,
principalment al Congo i zones properes a aquest país africà.

MATERIAL
Projector

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esperança Roca
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12

Correu electrònic: diversitat@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

ACTIVITAT

Nens soldat: La guerra en el
teu mòbil.

A QUI S'ADREÇA
3r i 4t d’ESO

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
TRENKALÒS

LLOC ON ES REALITZA
Centres d’Educació Secundària.

DURADA
1h o 1h30’ (a escollir)

OBJECTIUS
- Xerrades de sensibilització i formació en matèria de resolució
de conflictes.
- Donar a conèixer diverses situacions bèl·liques o de conflicte,
però també tècniques de participació i d’implicació en
cooperació internacional.
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3r i 4t. ESO

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

DESCRIPCIÓ
Xerrada de sensibilització sobre la violència com a fenomen
social.
La violència surt del no res i pot arribar a dimensions
extraordinaris, exemples de gent absolutament pacifica que
un dia es veuen envoltats en una guerra brutal. Elements per
bastir societats on el diàleg i la no violència siguin elements
culturals.

MATERIAL
Projector

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esperança Roca
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12

Correu electrònic: diversitat@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

ACTIVITAT

Violència i resolució de
conflictes.

A QUI S'ADREÇA
3r i 4t d’ESO

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
TRENKALÒS

LLOC ON ES REALITZA
Centres d’Educació Secundària.

DURADA
1h o 1h30’ (a escollir)

OBJECTIUS
Xerrades de sensibilització i formació en matèria de resolució
de conflictes. Donar a conèixer diverses situacions bèl·liques
o de conflicte, però també tècniques de participació i
d’implicació en cooperació internacional.
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ACTIVITAT

Demana hora: reforç
personalitzat per als treballs
de recerca

A QUI S'ADREÇA
Alumnes de 4t d’ESO

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Biblioteca l'Escorxador

LLOC ON ES REALITZA
Biblioteca l'Escorxador

DURADA
1 hora a concretar amb la biblioteca segons disponibilitat
horària del personal.

OBJECTIUS
- Facilitar l’autonomia als alumnes en les cerques d’informació
par als treballs de recerca i crèdits de síntesi.
- Facilitar eines per a les recerques concretes dels treballs que
estan realitzant.

DESCRIPCIÓ
L’escola a la qual pertanyen el grup d’alumnes que volen fer un
reforç o volen una ajuda per als seus treballs de recerca es posarà
en contacte amb la biblioteca per concretar dia i hora per al
grup en qüestió.

Durant l’estona concertada, un responsable de la biblioteca
assessorarà als alumnes en les seves necessitats d’informació
per al treball que estan realitzant.

MATERIALS
Portàtil.
Fitxes de treball que tinguin els alumnes

DADES DE CONTACTE
Referent a l'Ajuntament: Anna Maria Codina
Telèfon de contacte: 93 867 33 13
Correu electrònic: codinaba@diba.cat
Horari d’atenció:
tardes de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h i matins de dimecres
de 10 a 13.30 h

Observacions: Visites personalitzades per als grups de treball
 (4-5 persones màxim) NO per a tot el grup-classe.
No és necessària la presència dels tutors.

3r i 4t. ESO

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
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3r i 4t. ESO

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ i COMUNICACIÓ

ACTIVITAT

Competències tecnològiques:
eines per a la recerca
d’informació a Internet.
Cerca d’informació relacionada amb el crèdit
de síntesi de cada grup amb les eines
tecnològiques que els pot oferir la biblioteca:
biblioteca virtual, bases de dades i internet.

A QUI S'ADREÇA
Alumnes de 4t d’ESO

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Biblioteca l'Escorxador

LLOC ON ES REALITZA
Biblioteca l'Escorxador

DURADA
2 hores: matins de dilluns, dimarts, dijous i divendres en dos
torns, de 8.15 a 10.15 h o bé de 10.30 a 12.30 h (per altres
horaris consultar a la biblioteca).

OBJECTIUS
- Aconseguir la màxima autonomia dels alumnes en la recerca
d’informació a Internet.
- Utilitzar la Biblioteca Virtual com a font d’informació útil per
als treballs i l’oci.
- Aprendre a verificar les dades extretes d’Internet tot comparant
diverses fonts d’informació.

DESCRIPCIÓ
1. Explicació del funcionament de la Biblioteca Virtual:

Explicació conjunta del funcionament de la Biblioteca Virtual
en una de les sales de la biblioteca mitjançant la projecció en
una pantalla gran.
L’explicació serà dinàmica i participativa.

2. Activitats de cerca:
Els alumnes hauran de fer cerques a Internet tot seguint uns
criteris marcats. Es combinarà la part explicativa amb la part
pràctica.

* Cal que vinguin dos tutors per cada grup/classe

MATERIALS
Fitxes de treball que es donaran durant el decurs de l’activitat
a la biblioteca.
Portàtils: la biblioteca disposa d’alguns portàtils però si hi ha la
possibilitat que els alumnes duguin els seus serà molt millor ja
que podran guardar cerques que els interessin, etc...
Carnet de la biblioteca: Els alumnes que tinguin carnet de
biblioteca, en el cas que duguin els seus portàtils, haurien de
dur també el carnet (per poder-se connectar a la xarxa Wi-Fi)

DADES DE CONTACTE
Referent a l'Ajuntament: Anna Maria Codina
Telèfon de contacte: 93 867 33 13
Correu electrònic: codinaba@diba.cat
Horari d’atenció:
de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h i dimecres i dissabte d’10
a 13.30 h

Observacions
Cal que ens feu arribar un c/e per confirmar l’activitat. Se us
demanaran les dades que trobareu a la fitxa d’inscripció de
l’activitat:

• Dades del tutor/a: nom, correu electrònic
• Escola, curs, grup i nombre d’alumnes
• Data en que treballareu el crèdit de síntesi (febrer, abril,
maig...)
• Eix conductor del crèdit de síntesi o treball de recerca

Segons la data en què vingueu a fer l’activitat, se us convocarà
a una reunió amb el personal responsable de la biblioteca per
tal d’acabar de definir les activitats (preguntes exactes que hagin
de buscar, temes a tractar, si es vol una bibliografia sobre el
tema...)
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3r i 4t. ESO

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL

DESCRIPCIÓ
Es participa, com un ponent més, a la taula rodona que
promouen els centres on s’exposen les diferents sortides dels
alumnes de 4t d’ESO. S’explica què es el servei i quins recursos
s’hi poden trobar. A l’hora se’ls indueix a reflexionar de
l’importància de la formació, els hàbits de treball i hàbits socials
que estan adquirint per aplicar-los al món laboral.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament:
Tècniques dels Servei Municipal d’Ocupació: Vanessa Cañada
i /o Boni Sande (Àrea de Servei a les Persones - Àmbit de
Promoció Econòmica)

Telèfon de contacte: 93 867 41 75  Ext. 1908

Correu electrònic: orientaciolaboral@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dimarts,
de 16 a 19 h

ACTIVITAT

Taules rodones:
Després de l’ESO què?

A QUI S'ADREÇA
4t

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Les escoles del municipi amb curs de 4t d’ESO

LLOC ON ES REALITZA
A la pròpia escola

DATA
A concretar amb cada centre

OBJECTIUS
- Donar a conèixer el Servei d’Orientació Laboral a tots aquells
alumnes de 4t d’ESO, per tal que el puguin utilitzar com una
sortida més en finalitzar la formació reglada i tinguin edat
laboral.
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Batxillerat
Cicles Formatius

PQPI
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BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS i PQPI

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Taller de drogues no legals
(cannàbis, cocaïna i altres)

A QUI S'ADREÇA
ESO i PQPI

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
El Tritó i l'Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Centres educatius

DURADA
1 hora i mitja

OBJECTIUS
- Respondre a la necessitat de realitzar accions educatives
específiques sobre drogues dins l'àmbit educatiu.

DESCRIPCIÓ
Aquests tallers treballen missatges preventius respecte el consum
abusiu de tabac i alcohol per una banda i d'altres substàncies per
l'altra.

MATERIALS
Una aula de centre

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament:
Anna Urrutia Marpons
(Àrea de Servei a les Persones - Àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12

Correu electrònic: eltrito@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 8 a 15 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
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Batxillerat, Cicles Formatius i PQPI

HÀBITS SALUDABLES

ACTIVITAT

Dinàmiques emocionals per a
la prevenció

A QUI S'ADREÇA
4t

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
El Tritó

LLOC ON ES REALITZA
Centres educatius, també hi ha la opció de fer-ho en altres
espais del municipi

DATA
2 sessions de dues hores (grups reduïts de 15 alumnes)

OBJECTIUS
- Treballar la presa de consciència per saber després què

necessito i què vull fer.
- Treballar per donar-se compte (joves i adults) de com ens

col·loquem davant:l’autoritat (professorat, mares i pares,...),de
com em posiciono amb els meus límits, de com puc reconèixer
les 4 emocions bàsiques.

- Afaforir l’autoestima i l’autoconeixement.

DESCRIPCIÓ
Al llarg del temps, hem detectat la importància de la presa de
consciència per a iniciar qualsevol canvi per a petit que sigui,
ja sigui en referència a la prevenció de la drogodependència
o altres.
L’activitat tracta d’oferir una dinàmica vivencial de contacte
amb les pròpies emocions i sensacions com a forma d’aprendre
a escoltar-se per a poder cuidar-se.
Les sessions les dinamitzen dues professionals especialitzades
en dinàmiques de grup.
L’activitat s’adreça a qualsevol grup que vulgui profunditzar
en el seu creixement personal (totes les edats), ja que això es
considera preventiu de dinàmiques destructives com l’abús de
drogues, encara que són tallers especialment destinats als
instituts i altres centres que ofereixen secundària.

MATERIALS
Una sala ampla on poder seure a terra i moure’s amb llibertat
(gimnàs sala d’actes), llapis i paper, un endoll, pissarra.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Anna Urrutia Marpons
(Àrea de Serveis a les persones)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12

Correu electrònic: eltrito@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8 a 15 h
i dimarts de 16 a 20 h

Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014
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BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS i PQPI

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

ACTIVITAT

Setmana per la Pau 2015

A QUI S'ADREÇA
A tota la comunitat educativa

ENTITAT QUE L'ORGANITZA
Coordinadora d’Entitats Solidàries i Ajuntament de Sant Celoni

LLOC ON ES REALITZA
Centres educatius

DATA
A concretar

OBJECTIUS
- Sensibilitzar i motivar la participació de tota
la ciutadania a la Setmana per la Pau

DESCRIPCIÓ
La Coordinadora d’Entitats Solidàries i l’Ajuntament cada any
organitzen la Setmana per la Pau amb l’objectiu de sensibilitzar
sobre qüestions de  justícia, pau, solidaritat i convivència. Els
centres educatius que ho desitgin s’hi poden sumar tant en
l’organització com en les activitats realitzades.

DADES DE CONTACTE

Referent de l’Ajuntament: Esperança Roca
(Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Comunitat)

Telèfon de contacte: 93 864 12 12

Correu electrònic: diversitat@santceloni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h



Serveis municipals referents de les activitats educatives

Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes
Tel. 93 848 69 13
santceloni@ufec.cat
Referent: Xavier Vilanova

Educació i joventut
Tel. 93 864 12 13
guitartsm@santceloni.cat
Referent: Montse Guitart Sala

Biblioteca Municipal L'Escorxador
Tel. 93 867 33 13
bib.st.celoni@diba.cat
Referent: Antoni Bueno Herrador i Anna Codina Banet

Promoció cultural
Tel. 93 864 12 13
promocio.cultural@santceloni.cat
Referent: Josep Ma. Abril López

L’Ateneu - Centre Municipal d’Expressió
Tel. 93 867 40 89
centrexpressio@santceloni.cat
Referent: Carles Ferrer Panareda

Seguretat Ciutadana
Tel. 93 864 12 17
grupproximitat.policia@santceloni.cat
Referent: Narcís Acedo Fernánez (Policia Local - Policia
de proximitat)

Promoció Econòmica
Tel. 93 867 41 75
ramirezge@santceloni.cat
Referent: Elisenda Ramírez Gil

El Tritó
Tel. 93 864 12 12
urrutiama@santceloni.cat
Referent: Anna Urrutia Marpons

Salut comunitària i consum
Tel. 93 864 12 12
vivesle@santceloni.cat
Referent: Esther Vives López

Equitat entre gèneres
Tel. 93 864 12 12
diversitat@santceloni.cat
Referent: Esperança Roca

Diversitat
Tel. 93 864 12 12
ferreroda@santceloni.cat
Referent: Argi Ferrero Delgado

Servei Municipal d'Ocupació
Tel. 93 867 41 75
orientaciolaboral@santceloni.cat
Referent: Boni Sande i Vanessa Cañada

Sostenibilitat
Tel. 93 867 41 75
balaguerni@santceloni.cat
Referent: Inés Balaguer Nadal

Esports
Tel. 93 864 12 13
salgadopc@santceloni.cat
Referent: Carles Salgado Planas
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Escola Montnegre
C. Escola, 2
08476 La Batllòria
Tel. 93 847 00 29
a8037504@xtec.cat

Institut Baix Montseny
Ctra. de Campins, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 34 70
a8034606@xtec.cat

Escola l'Avet Roig
C. Bruc, 4
08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 39 23
escola@avetroig.com

Col·legi Cor de Maria
Av. Verge del Puig, 3
08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 03 98
escola@cordemariasantceloni.cat

Col·legi La Salle
C. Campins, 59
08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 02 65
lasallestceloni@sallecat.org

CENTRES EDUCATIUS

La Caseta del Bosc
Pg. de la Rectoria Vella, 48
08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 20 81
agnes@lacasetadelbosc.net

Escola Pascual
C. Vallgorguina, 2
08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 43 76
escolapascual@telefonica.net

Escola Bressol Municipal El Blauet
C. Pere Ferrer, 15
08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 38 87
elblauet@santceloni.cat

Escola Josep Pallerola i Roca
C. Consolat de Mar, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 18 02
a8025770@xtec.cat

Institut Escola La Tordera
Passatge Margarida, 1
08460 Santa Maria de Palautordera
Tel. 93 848 47 98
a8070908@xtec.cat

Escola Soler de Vilardell
C. Grup Escolar, 6
08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 24 39
a8065305@xtec.cat
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