ACCIONS
DE DINÀMICA
EDUCATIVA
PLA EDUCATIU D’ENTORN
CURS 2011 – 2012

Dins del marc del Pla Educatiu d’Entorn Sant Vicenç dels Horts per l’Educació, aquest
curs 2011-2012 l’oferta d’accions de dinàmica educativa arriba a la 21a edició i planteja
alguns canvis significatius amb la incorporació de noves propostes.
L’obertura al públic del forn romà de Sant Vicenç dels Horts, jaciment que es va descobrir
durant la construcció de la Biblioteca Municipal Les Voltes, ha estat una oportunitat per
reforçar l’àmbit de coneixement del medi i per crear dos itineraris per donar a conèixer el
passat històric del municipi a l’alumnat i així fomentar el seu interès per la història local.
Aquest àmbit també es veu ampliat amb la introducció d’una proposta feta des del Servei
Local de Català de Sant Vicenç dels Horts per als alumnes d’ ESO, Batxillerat i cicles
formatius, amb una exposició itinerant sobre la presència del català escrit a la societat, la
vida i la història del nostre municipi des del segle XVII.
Una altra novetat interessant i creativa és l’activitat “La lliga dels llibres”. Plantejada dins
l’àmbit de l’educació per la millora de les competències comunicatives i lingüístiques
vol fomentar entre els nois i les noies de 4t de primària el plaer per la lectura a través d’una
competició intercentres.
Dins l’àmbit de l’educació per la cultura de la pau, la solidaritat, la cooperació i la
ciutadania hi ha dues noves propostes. La primera és una xerrada/taller sobre la cultura
xinesa, que té per objectiu apropar aquesta cultura a la comunitat educativa, tenint en
compte que és la cultura de diversos alumnes de les escoles de la nostra ciutat. La segona
és una xerrada sobre el voluntariat social per a alumnes de CS de primària, alumnes d’ESO i
Batxillerat, activitat que pot complementar-se bé amb els projectes d’APS que es duen a
terme als centres de primària i secundària.
En l’àmbit d’Educació per la Igualtat també s’ha incorporat una activitat per al foment de
l’estudi de carreres científiques i tècniques entre les noies.
Altres activitats incorporades en edicions anteriors s’han consolidat i tenen valoracions
excel·lents. Aquest és el cas de l’AulaDial, la marxa ciclista o les propostes didàctiques sobre
els gegants, el Mamut i la colla de diables.
Finalment, un altre canvi important és el sistema d’inscripcions i de valoracions a les
activitats. Per tal d’agilitar-ne i millorar-ne l’organització i la recollida d’informació, enguany
hem elaborat uns formularis per fer aquests tràmits en línia. Trobareu més indicacions a les
fitxes de les diferents activitats.
Esperem que us siguin d’utilitat aquestes noves propostes i que la participació en totes
aquestes activitats serveixin per continuar reforçant els vincles entre la ciutadania i l’entorn a
través de l’escola.
Molt bon curs a tothom.
Mercè Andreu Cardús
Regidora d’Educació
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1. ACTIVITATS DE NATURA - CURSES D’ORIENTACIÓ
Objectius
•

Contribuir a la descoberta del medi. Apropar i iniciar els alumnes en el
contacte amb la natura.

•

Donar a conèixer l’esport de les curses d’orientació. Els esports d'orientació
combinen la navegació amb el mitjà de desplaçar-se.

•

Que el nen o la nena pugui arribar a saber on es troba i allà on vol anar en
qualsevol moment

•

Aprendre a fer anar diversos mitjans d'orientació i donar-los a conèixer mitjans
d'orientació naturals

•

Que el nen aprengui a desenvolupar-se per ell mateix en l'espai que l'envolta

•

Afavorir un hàbit de respecte a la natura i ensenyar el comportament a l’hora
de conservar-lo.

Destinataris
Alumnes de 4t i de 6è de primària i de 2n d' ESO
Descripció de l'activitat
Les curses d'orientació són un esport on el participant utilitza un mapa detallat d'un
àrea per trobar uns determinats elements característics i diferenciadors situats en
l'esmentada àrea, sovint amb l'ajut d'una brúixola. El repte és trobar la millor ruta
per arribar a aquests elements i fer-ho en el menor temps possible. Una cursa
d'orientació és pot prendre com un agradable passeig enmig de la natura o bé com
un esport competitiu.
•

Es distribuirà prèviament material informatiu del valor natural flora, fauna o
paisatgístic, etc. que trobarem a l’indret on es desenvoluparà la cursa
d’orientació. (Tríptic del Pi Gros).

•

Es distribuirà un quadern de treball de camp que recull una sèrie de
consells pràctics de comportament alhora de conservar aquest entorn
natural proper, treballa els coneixements bàsics necessaris per a la pràctica
de l’orientació i per al coneixement natural de l’entorn així com per al
desenvolupament de la cursa.
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•

Es farà una xerrada prèvia de 15’ abans d’iniciar la cursa d’orientació sobre
els aspectes dels dos punts anteriors.

•

S’iniciarà la cursa d’orientació, en la que el contingut de les proves a
realitzar a cada control, serà en base al material informatiu distribuït
prèviament: a) valor natural flora, fauna o paisatgístic, etc. que trobarem a
l’indret a on es desenvoluparà la cursa d’orientació b) consells pràctics de
comportament alhora de conservar aquest entorn natural proper c)
coneixements bàsics necessaris per a la pràctica de l’orientació.

•

Si plou, no es farà l’activitat.

•

Un treball previ a classe d’aquests materials és important a l’hora de
desenvolupar l’activitat. Els mestres i professors que ho desitgin, poden
demanar fites i brúixoles de préstec per preparar l’activitat prèviament a
classe.

Calendari i horari
Es farà els divendres al matí, de 9.30 a 13.00 h.
Dia 3 de febrer per als alumnes de 4t de primària, el 10 de febrer per als de 6è de
primària i el dia 24 de febrer per als alumnes d’ESO
Lloc
Parc del Pi gros, camí de la Font de Sant Josep cantonada trv. de Barcelona
Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz o Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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2. ELS RESIDUS MUNICIPALS: PROBLEMÀTICA I GESTIÓ
Es subdivideix en 7 activitats:
2.1. TRIA DE RESIDUS, CADA BROSSA AL SEU LLOC (TALLER A L’AULA)
Objectius
•
•

•

Donar a conèixer 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.

Destinataris
Alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària (cicle mig i superior), grups màxim 25-30
alumnes, que no hagin fet l’activitat.
Descripció de l’activitat
•

Lliurament previ de material didàctic per treballar amb els escolars abans de
la realització del taller-xerrada: material divulgatiu de la campanya sobre
recollides selectives (tríptics i fulletons), préstec de material audiovisual.

•

Xerrada-taller Cada brossa al seu lloc. Durada 1 h. i 15’- 30’. El taller consta
d’una part teòrica i una part pràctica. A la primera, s’explica per a què
serveix cada contenidor de recollida selectiva i què se’n fa amb el que
dipositem a dins. A la segona part, es fa la tria de les deixalles a partir d’una
bossa de brossa d’una família “tipus” aportada pel monitor.

•

Material de suport: dossier per al professorat i fitxes per l’alumnat. Bossa
d’escombraries (residus). Power-Point.

Calendari i horari
Matí o tarda a concertar de dilluns a divendres al llarg de tot el curs escolar.
Lloc
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La xerrada es farà a qualsevol aula del centre educatiu demanant que disposi d’un
CANÓ PROJECTOR POWER-POINT I ORDINADOR CONNECTAT.

2.2. ANEM A LA DEIXALLERIA (XERRADA I VISITA GUIADA)
Objectius
•
•
•

La problemàtica dels residus. Conscienciar de la problemàtica
mediambiental causada per una dolenta gestió dels residus.
A on van a parar els residus? Donar conèixer el cicle de vida dels residus
municipals i el funcionament de les instal·lacions i els sistemes de recollida
de residus municipals existents.
Què hem de fer i que no hem de fer amb els residus? Ensenyar bons hàbits
de comportament alhora de la gestió dels residus per part dels ciutadans
així com del bon ús de les instal·lacions i dels sistemes de recollida de
residus municipals existents.

Destinataris
Alumnes de 5è i 6è de primària i adults, grups màxim 25-30 alumnes que no hagin
fet l’activitat.
Descripció de l’activitat
•

Lliurament previ del material didàctic per treballar amb els escolars abans
de la xerrada-visita a la Deixalleria Cal Boter: material divulgatiu de la
campanya sobre recollides selectives (tríptics i fulletons), préstec de
material audiovisual i dossier de treball de la visita a la deixalleria Cal Boter
(només primària).

•

Xerrada i Visita guiada de la Deixalleria Cal Boter, durada aproximada 45’50’, cal concertar la data i l’hora de visita. Consisteix en una visita guiada
per la instal·lació per ensenyar el seu funcionament, com fer-ne ús i la seva
utilitat.

•

Material de suport: quadern de treball alumnat de la visita (només primària).

Calendari i horari
Al llarg de tot el curs escolar, matins de dimarts a divendres de 10:00 h. a 13:00 h.,
i de 17:00 h. a 19:00 h. per la visita guiada a la deixalleria Cal Boter. Els mesos
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per a la visita serien d’octubre a desembre, gener, març o abril, a partir de l’abril fa
massa calor.
Lloc
La deixalleria Cal Boter serà el lloc de trobada per la visita guiada.

2.3. VISITA GUIADA A INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
METROPOLITANES.
(ACTIVITAT A CÀRREC DE L’EMSHTR – ENTITAT METROPOLITANA DE
SERVEIS HIDRÀULICS I TRACTAMENT DE RESIDUS)
Objectius
•
•
•

La problemàtica dels residus. Conscienciar de la problemàtica
mediambiental causada per una dolenta gestió dels residus.
A on van a parar els residus? Donar conèixer el cicle de vida dels residus
municipals i el funcionament de les instal·lacions i els sistemes de recollida
de residus municipals existents.
Què hem de fer i que no hem de fer amb els residus? Ensenyar bons hàbits
de comportament alhora de la gestió dels residus per part dels ciutadans
així com del bon ús de les instal·lacions i dels sistemes de recollida de
residus municipals existents.

Destinataris
•

Alumnes de cicle superior (CS) de primària, ESO i adults (grups d’entre 10 i
30 persones aproximadament).

Descripció de l’activitat
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•

Cal fer reserva prèvia per a la visita guiada de la instal·lació seleccionada.
Les instal·lacions que es poden visitar són:
Planta de tria i selecció de residus d’envasos de Gavà i Viladecans.
Dipòsit del Garraf (abocador clausurat). A partir de CS de primària.
Ecoparc 1 de Barcelona. A partir de l’ESO
Ecoparc 2 de Montcada i Reixac. A partir de l’ESO
Ecoparc 4 de l’AMB. A partir de l’ESO
Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat. A partir de CS de primària
Deixalleries metropolitanes. A partir de CS de primària
Planta de Triatge de Gavà-Viladecans. A partir de CS de primària
Visita guiada de la instal·lació de gestió de residus escollida, durada
aproximada 1 h i 30’. No inclou el transport.
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Calendari i horari
Depèn de la disponibilitat de la instal·lació de gestió de residus seleccionada.
Lloc
La instal·lació de gestió de residus seleccionada serà el lloc de trobada per la
visita guiada.

2.4. ACTIVITAT A L’AULA “CONEIX MILLOR ELS RESIDUS”.
(ACTIVITAT A CÀRREC DE L’EMSHTR – ENTITAT METROPOLITANA DE
SERVEIS HIDRÀULICS I TRACTAMENT DE RESIDUS)
Objectius
L'objectiu d'aquesta activitat és donar a conèixer el cicle dels materials i dels
residus. S'explicaran els tipus de residu que podem generar, es descriurà el camí
que segueixen, des de la separació selectiva a casa, passant pels diferents
contenidors, plantes de tractament i valoritzacions o deposicions finalistes.
S'introduiran els conceptes de cicle de vida, consum responsable, prevenció de la
generació de residus i es fomentarà la separació selectiva.
Destinataris
•

Alumnes de primària de cicle inicial, mig, superior (CSP), ESO i adults
(grups d’entre 10 i 30 persones aproximadament).

Descripció de l’activitat
•

Activitat S’utilitzen dinàmiques participatives en les que es compagina una
exposició teòrica amb una acció experimental diferent segons el nivell
educatiu. Una 1 de duració.

Calendari i horari
Matí o tarda a concertar de dilluns a dissabte al llarg de tot el curs escolar.
Lloc
La xerrada es farà a qualsevol aula del centre educatiu demanant que d’un CANÓ
PROJECTOR POWER-POINT, ORDINADOR CONNECTAT, PROJECTOR I
PANTALLA. El centre també assignarà un adult com a responsable del grup qui
estarà present durant l’activitat.
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2.5. ACTIVITAT A L’AULA “CONSUM RESPONSABLE”.
(ACTIVITAT A CÀRREC DE L’EMSHTR – ENTITAT METROPOLITANA DE
SERVEIS HIDRÀULICS I TRACTAMENT DE RESIDUS)
Objectius
L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer el concepte de consum
responsable i donar exemples de bones pràctiques partint de la realitat dels
alumnes —casa, escola, esplai, vacances—. Es treballarà la capacitar per avaluar
l’impacte ambiental des del punt de vista del cicle de vida d’un producte —
producció, transport, distribució, consum i postconsum (residu)— i es reflexionarà
sobre els impactes de determinats estils de vida i consum
Destinataris
•

Alumnes d’ESO i adults (grups d’entre 10 i 30 persones aproximadament).

Descripció de l’activitat
•

Activitat S’utilitzen dinàmiques participatives en les que es compagina una
exposició teòrica amb una acció experimental diferent segons el nivell
educatiu. Una 1 de duració.

Calendari i horari
Matí o tarda a concertar de dilluns a dissabte al llarg de tot el curs escolar.
Lloc
La xerrada es farà a qualsevol aula del centre educatiu demanant que disposi d’un
CANÓ PROJECTOR POWER-POINT, ORDINADOR CONNECTAT, PROJECTOR
I PANTALLA. El centre també assignarà un adult com a responsable del grup qui
estarà present durant l’activitat.

2.6. TALLER A L’AULA “CONSUM RESPONSABLE”.
(ACTIVITAT A CÀRREC DE L’EMSHTR – ENTITAT METROPOLITANA DE
SERVEIS HIDRÀULICS I TRACTAMENT DE RESIDUS)
Objectius
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•

L’objectiu del taller és reflexionar sobre els nostres hàbits de consum i el
seu impacte sobre el medi ambient. La intenció és capacitar els alumnes a
realitzar compres responsables i dur un estil de vida sostenible.

Destinataris
•

Alumnes d’educació infantil i cicle inicial de primària, mig, superior (grups
d’entre 10 i 30 persones aproximadament).

Descripció de l’activitat
•

Els tallers treballen el concepte de consum responsable i separació
selectiva així com estratègies per prevenir la generació de residus i facilitarne la gestió de forma interac- tiva. Els participants “juguen” alhora que
aprenen. S’usarà material lleuger transportat i muntat per l’educador
ambiental. Una 1 de duració.

Calendari i horari
Matí o tarda a concertar de dilluns a dissabtes al llarg de tot el curs escolar.
Lloc
El taller es farà en un espai pensat per jornades, fires o esdeveniments especials)
del centre educatiu demanant i que disposi d’un CANÓ PROJECTOR POWERPOINT, ORDINADOR CONNECTAT, PROJECTOR I PANTALLA. El centre també
assignarà un adult com a responsable del grup qui estarà present durant l’activitat.
2.7. TALLER PARTICIPATIU “QUÈ POTS FER TÚ? PREVENCIÓ I
RECOLLIDA SELECTIVA”
(ACTIVITAT A CÀRREC DE L’EMSHTR – ENTITAT METROPOLITANA DE
SERVEIS HIDRÀULICS I TRACTAMENT DE RESIDUS)
Objectius
•

Activitat pensada per explicar els diferents tipus de residus que podem
generar i com separar-los per al seu reciclatge. Entendreu per què és tan
important el tipus de compres i usos dels productes, la recollida selectiva i
la conversió dels residus en recursos.

Destinataris
•

Alumnes d’ESO i adults (grups d’entre 10 i 30 persones aproximadament).
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Descripció de l’activitat
•

Els tallers treballen el concepte de consum responsable i separació
selectiva així com estratègies per prevenir la generació de residus i facilitarne la gestió de forma interac- tiva. Els participants “juguen” alhora que
aprenen. S’usarà material lleuger transportat i muntat per l’educador
ambiental. Una 1 de duració.

Calendari i horari
Matí o tarda a concertar de dilluns a dissabte al llarg de tot el curs escolar.
Lloc
El taller es farà en un espai pensat per jornades, fires o esdeveniments especials)
del centre educatiu demanant i que disposi d’un CANÓ PROJECTOR POWERPOINT, ORDINADOR CONNECTAT, PROJECTOR I PANTALLA. El centre també
assignarà un adult com a responsable del grup qui estarà present durant l’activitat.
Informació
Regidoria de Medi Ambient, responsable Ramon Montaña, tel. 93 602 92 00
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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3. EL CICLE DE L’AIGUA: PROBLEMÀTICA I GESTIÓ
Es subdivideix en 3 activitats:
3.1. ESTALVI D’AIGUA (TALLER A L’AULA)
Objectius
•
•
•

Prendre consciència sobre la limitació dels recursos hídrics.
Incentivar els alumnes a adoptar comportaments sostenibles vers aspectes
quotidians com el mal us de l’aigua, la contaminació de l’aigua a casa, ...
Assolir que els alumnes es plantegin comportaments sostenibles, tant a
nivell escolar com a nivell familiar.

Destinataris
Alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària (cicle mig i superior), grups màxim 25-30
alumnes, que no hagin fet l’activitat.
Descripció de l’activitat
•

Xerrada-taller Estalvi d’aigua. Durada 1 h. i 15’. Taller conduït per un
monitor/educador per classe. A l’aula, es fa una presentació audiovisual en
PowerPoint sobre el consum de l’aigua i desprès es fa una xerrada
participativa sobre els consums quotidians i la forma de reduir-los.

•

Material de suport: dossier pel professor, amb ampliació d’informació sobre
el tema tractat, que s’envia al centre escolar. Power-point.

Calendari i horari
Matí o tarda a concertar de dilluns a divendres al llarg de tot el curs escolar.
Lloc
La xerrada es farà a qualsevol aula del centre educatiu demandant que disposi
d’un CANÓ PROJECTOR POWER-POINT I ORDINADOR CONNECTAT.
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3.2 VISITA GUIADA A INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT D’AIGÜES
METROPOLITANES. (ACTIVITAT ORGANITZADA PER L’EMSHTR)
Objectius
•

La problemàtica de l’aigua. Conscienciar de la
mediambiental causada per una dolenta gestió de l’aigua.

•

A on van a parar les aigües residuals? Donar conèixer el cicle de l’aigua
i el funcionament de les instal·lacions i els sistemes de tractament
d’aigua existents.

•

Què hem de fer i que no hem de fer amb l‘aigua? Ensenyar bons hàbits
de comportament alhora d’un ús racional de l’aigua per part dels
ciutadans així com del bon ús de les instal·lacions i dels sistemes de
tractament d’aigua existent.

problemàtica

Destinataris
Alumnes de primària de cicle superior, ESO i adults (grups d’entre 10 i 20
persones aproximadament).
Descripció de l’activitat
•

Cal fer reserva prèvia per a la visita guiada de la instal·lació seleccionada.
Les instal·lacions que es poden visitar són:
1. Estació depuradora de Gavà i Viladecans.
2. Estació depuradora del Baix Llobregat.
3. Estació depuradora de Sant Feliu de Llobregat.
4. Estació depuradora del Prat de Llobregat
5. Altres. Museu de les aigües, dessalinitzadora del Prat, potabilitzadora
d’Abrera.
• Visita guiada de la instal·lació de tractament d’aigua escollida, durada
aproximada 1 h i 30’. No inclou el transport.
Calendari i horari
Depèn de la disponibilitat de la instal·lació de tractament d’aigua seleccionada.
Lloc
La instal·lació de tractament d’aigua seleccionada serà el lloc de trobada per la
visita guiada.
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3.3. ACTIVITAT A L’AULA “CONEIX MILLOR L’AIGUA”.
(ACTIVITAT A CÀRREC DE L’EMSHTR – ENTITAT METROPOLITANA DE
SERVEIS HIDRÀULICS I TRACTAMENT DE RESIDUS)
Objectius
•

L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer el cicle de l’aigua
introduint conceptes com el cicle urbà, el cicle natural, les diferències entre
aigua potable, depurada, dessalada i regenerada o la Nova Cultura de
l’Aigua. També es fomentarè l’ús responsable de l’aigua.

Destinataris
•

Alumnes de primària de cicle inicial, mig, superior (CSP), ESO i adults
(grups d’entre 10 i 30 persones aproximadament). Els grups a partir de cicle
superior de primària NOMÉS poden realitzar l'activitat com a preparació per
a la realització d'una visita. Els grups de cicle inicial i mitjà de primària
poden realitzar l'activitat sense realitzar una visita.

Descripció de l’activitat
•

Activitat S’utilitzen dinàmiques participatives en les que es compagina una
exposició teòrica amb una acció experimental diferent segons el nivell
educatiu. Una 1 de duració.

Calendari i horari
Matí o tarda a concertar de dilluns a dissabte al llarg de tot el curs escolar.
Lloc
La xerrada es farà a qualsevol aula del centre educatiu demanant que disposi d’un
CANÓ PROJECTOR POWER-POINT, ORDINADOR CONNECTAT, PROJECTOR
I PANTALLA. El centre també assignarà un adult com a responsable del grup qui
estarà present durant l’activitat.
Informació
Regidoria de Medi Ambient, responsable Ramon Montaña, tel. 93 602 92 00,
Serveis Educatius Baix Llobregat 6, tel. 93 676 93 86.
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Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.

19
ACCIONS DE DINÀMICA EDUCATIVA CURS 2011-12

4. XERRADES I TALLERS D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT
Objectius
• Donar suport al projecte educatiu de centre en el vessant d’educació per la
salut i el consum.
• Potenciar l’elaboració de projectes específics d’educació per a la salut i el
consum amb la voluntat de promoure estils de vida sans.
• Afavorir la implicació de tota la comunitat educativa en el desenvolupament
d’aquests tipus de projectes o accions.
Destinataris
Alumnes d’ ESO
Descripció de l’activitat
Tallers i xerrades sobre hàbits saludables d’alimentació, prevenció de consum de
tabac i alcohol i altres dependències, educació sexual i afectivitat, canvis a
l’adolescència i autoestima i imatge corporal. Hi ha 10 activitats possibles:
Activitat

4.1
ALIMENTACIÓ
SALUDABLE.
TRANSTORNS.

1r
ESO

4.2 PREVENCIÓ
D/D TALLER
“L’ARRIBADA A
L’INSTITUT

Descripció de l’activitat
“Taller sobre autoestima, imatge corporal i sentit crític”. Taller de
treball en el que es planteja reflexionar sobre la satisfacció personal i
el pes que té la imatge corporal en la nostra autoestima i en les
nostres relacions socials. Foment de l’esperit crític individual i col·lectiu
respecte als missatges publicitaris i la valoració social que es fa de la
imatge corporal.
Es tracta d’un taller, no d’una xerrada. Metodologia de dinàmiques
de grup. S’utilitzen una sèrie de materials visuals per reforçar els
continguts treballats. Els continguts exposats es tracten amb un
taller de dues hores (aproximadament).
Objectius:
• Retardar l’edat d’inici del consum de cannabis, alcohol i tabac.
• Fomentar actituds que esdevinguin factors de protecció davant
possibles futures situacions on les drogues hi siguin presents:
presa de decisions, l’assertivitat, la responsabilitat i sentit crític.
• Prendre consciència sobre el paper del grup i la influència que
aquest provoca en la mateixa persona.
• Aprendre a valorar els riscs i beneficis de la pròpia conducta.
• Conscienciar sobre les pressions socials i grupals i adquirir
control sobre el propi comportament.
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4.3 PREVENCIÓ
D/D. TALLER DE
TABAC

2n
ESO

4.4 SEXUALITAT
- AFECTIVITAT

4.5
ALIMENTACIÓ.
TALLER “ALÍCIA
DAVANT DEL
MIRALL”

3r
ESO

4.6 PREVENCIÓ
D/D. TALLER
ÉTICA ETÍLICA,
AMB
EXPOSICIÓ

Reproducció de situacions properes i quotidianes en les quals
l'alumne s'ha de posicionar respecte al consum i valorar críticament
els condicionants externs que impulsen al consum. Treball reflexiu
en valors i actituds que responen a les expectatives d’esdevenir
adults, posant en dubte aquells tòpics i comportaments que poden
ser incompatibles amb els espais que ells ocupen.
Objectius:
• Dotar a l’alumne d’informació relacionada amb el concepte de
droga, desmitificant aquells aspectes associats a les
substàncies que no tenen a veure amb la realitat.
• Parlar de valors i actituds que responen al concepte d’adultesa,
posant en dubte els mitificats.
• Treballar el grau d’assertivitat de l’alumne així com el seu
posicionament envers els interessos dels altres, enfocat a la
presa de decisions lliures i saludables.
• Prendre consciència de que les primeres substàncies que es
troben i tenen a prop són les drogues legals, valorar els seus
riscos oblidant accentuant el seu protagonisme en alguns espais
socials, cosa que pot fer disminuir la percepció del risc per part
de l’alumne.
Eina eficaç per l’abordatge dels elements que intervenen en el camí
per assolir una bona salut sexual. Creació d’un espai, que
mitjançant una metodologia dinàmica i participativa, permet fer un
treball educatiu i de prevenció, entorn a la sexualitat i afectivitat,
tenint en compte totes les seves dimensions.
Objectius:
• Afavorir les actituds positives i responsables en les relacions
afectives i sexuals
• Afavorir la prevenció dels embarassos no planificats.
• Afavorir la prevenció de les ITS i el VIH-SIDA
• Desenvolupar i reforçar la capacitat d’expressar desigs,
emocions o peticions
Taller dissenyat per donar a conèixer els cànons de bellesa que han
marcat les èpoques, ser testimonis de les opinions dels noies i noies
sobre el cos i trencar molts dels mites que encasellen les dietes
actuals.

El taller que acompanya la exposició ètica etílica es una proposta
complementària on a partir de la visita es treballen aspectes de
responsabilitat en el consum d’alcohol, així com les conductes de
risc associades a aquest (violència, sexualitat no segura, conducció)
i aspectes relacionats amb el consum crític de drogues legals.
Exposició:
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Es tracta d’una exposició itinerant de 13 plafons que té com a
objectiu prevenir els consums abusius d’alcohol entre els joves així
com treballar una sèrie d’actituds que fomentin els hàbits saludables
i la responsabilitat en el consum de begudes alcohòliques.
L’exposició va acompanyada d’una guia per a contextualitzar la
visita i donar eines als dinamitzadors que la condueixin.
També inclou material individual i dos pòsters per a grups sobre
reducció de riscos en el consum d’alcohol. S’hi adjunta un manual
d’instruccions i les subjeccions necessàries per a penjar-la.
Objectius:
• Sensibilitzar i informar a la població adolescent i jove sobre els
riscos associats al consum d’alcohol.
• Treballar situacions properes als joves relacionades amb la
substància i analitzar de manera crítica factors que intervenen
en la presa de decisions respecte al consum d’alcohol.
4.7
ALIMENTACIÓ.
TALLER “DONA
LA TALLA”

4.8 PREVENCIÓ
D/D. TALLER
PREVENTIU.

4t
ESO

4.9 TALLER
D’EDUCACIÓ
AFECTIVOSEXUAL

Taller pràctic i participatiu per a la reflexió i sensibilització dels joves
sobre la imatge corporal i l’autoestima i la influència dels factors
socioculturals relacionats amb la indústria tèxtil i l’alimentària.
Taller participatiu per mitjà d’un aprenentatge vivencial amb
simulació de situacions, Es treballa des de la quotidianitat, des de
situacions que poden perfectament tenir a veure amb l’experiència i
el dia a dia dels alumnes. Activitats que afavoreixen la reflexió, el
debat i poder arribar a conclusions.
Objectius:
• Resoldre situacions des de la seva quotidianitat.
• Destruir els estereotips i falses atribucions respecte a les
drogues i les drogodependències.
• Dotar al no consumidor d’elements de resistència mitjançant
informació i dotació de recursos.
• Afavorir la reflexió crítica entorn a la publicitat i les substàncies
legals.
Eina eficaç per l’abordatge dels elements que intervenen en el camí
per assolir una bona salut sexual. Creació d’un espai, que
mitjançant una metodologia dinàmica i participativa, permet fer un
treball educatiu i de prevenció, entorn a la sexualitat i afectivitat,
tenint en compte totes les seves dimensions.
Objectius:
• Afavorir les actituds positives i responsables en les relacions
afectives i sexuals
• Afavorir la prevenció dels embarassos no planificats.
• Afavorir la prevenció de les ITS i el VIH-SIDA
• Desenvolupar i reforçar la capacitat d’expressar desigs,
emocions o peticions
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4.10 ALTRES.
TALLER
“PRIMERS
AUXILIS EN EL
MEDI
ESCOLAR”

Taller participatiu. Assimilació de conceptes a partir de treball
individual i pràctic, supervisat pel personal docent.
Continguts
- Protocol PAS. Exploració de la víctima
- Les contusions, ferides i fractures.
- Hemorràgies, cremades, picades i mossegades d’animals
- Ingestió accidental de substàncies. La farmaciola
Objectius:
• Conscienciejar al grup sobre la necessitat d’afrontar amb
serenitat i eficàcia la situació d’urgència, establint una relació
adequada amb les persones implicades.
• Automatitzar les accions davant una situació d’emergència,
capacitant els i les alumnes per a l’activació eficaç del sistema
d’ajuda mèdica.
Només possible en el primer trimestre.

Calendari i horari
• Durant tot el curs, es pacta directament amb els organitzadors en funció de la
disponibilitat d’aquestes i del calendari dels centres educatius.
Informació
Regidoria de Salut, responsable Núria Galofré, tel. 93 602 92 02.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.

23
ACCIONS DE DINÀMICA EDUCATIVA CURS 2011-12

5. XERRADES I TALLERS PER A L'EDUCACIO DEL CONSUM
Objectius
•
•

•

Treballar la transversalitat de l’educació del consumidor des de les diferents
àrees curriculars.
Reconèixer les pròpies emocions, fer-se preguntes i potenciar la capacitat
de dialogar per tal de fer un consum responsable, actiu i crític com a
competències bàsiques que es treballen en els tallers ofertats per a
educació primària.
Treballar l’educació del consum a secundària per a ensenyar els joves a
administrar els seus propis diners i afavorir la introducció d’hàbits de
consum responsable, solidari i respectuós amb el medi ambient.

Destinataris
Escoles de primària, centres de secundària, centres d’educació especial i centre
de formació d’adults.
Descripció de l’activitat
EDUCACIÓ INFANTIL
La Diputació de Barcelona ofereix un taller per a alumnes de P4 i P5:
1. OH!!, la joguina no juga.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
•

Els tallers per a ESCOLES DE PRIMÀRIA es fan al propi centre educatiu.
S’ofereixen sis tallers:

CICLE INICIAL:
1. Veig, veig... de quin color és?
2. Nyam. Nyam... què hi ha per berenar? El berenar, l’alimentació i el consum
CICLE MITJÀ:
1. Em faig gran? Gestió d’una festa d’aniversari: consum i responsabilitat.
2. A què juguem? Reflexionar sobre l’ús de la joguina a partir dels regals.
CICLE SUPERIOR:
1. Què fem aquesta tarda? Les activitats d’oci i els nostres drets i deures.
2. Em compres un somriure? Els productes i les emocions.
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ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
•

Els tallers per a centres de secundària es fan a la seu de l’ESCOLA DEL
CONSUM, de l’Agència Catalana del Consum a Barcelona:

A. Tallers globals
1. Què em poso aquest matí ? La roba i els criteris de compra
2. Em sento bé ? Els estils de vida saludables
3. Quan i com qdm : P? L’ús de les noves tecnologies
4. És dissabte, què fem ? La gestió de l’oci i el seu pressupost
B. Tallers específics :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quines regles té el consum ? Drets i deures en el món del consum
(resolució de conflictes)
Missatges o missatgers? La publicitat a la vida quotidiana (publicitat)
Em serveixen els serveis? Contractació i ús (serveis)
Anem de compres? La compra de roba i tecnologia (botiga)
Com sé què compro? L’etiquetatge dels productes alimentaris (mercat)
Ho puc trobar a la xarxa? Comerç electrònic i navegació segura (internet)
On tinc els meus diners? Estalvi i despesa (diners)
La xocolata és dolça per a tothom? Consum solidari
L’aigua està sempre en equilibri? Consum sostenible

EDUCACIO ESPECIAL
•

Els tallers per a centres d’educació especial es fan a la seu de l’ESCOLA
DEL CONSUM, de l’Agència Catalana del Consum a Barcelona:

A. Tallers globals:
1. Que em poso aquest matí? La roba i els criteris a l’hora d’escollir-la
B. Tallers específics
1. A casa, on es troba l’accident? (seguretat a la llar)
2. Com sé què compro? El procés de compra dels aliments (mercat)
3. Missatges o missatgers? La publicitat i els suports publicitaris
4. Em serveixen els serveis? Contractació i ús
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CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS
•

Les xerrades i els tallers per al CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS es fan
al propi centre educatiu:

1. Els aspectes quotidians del consum: garanties, reparacions, venda fora de
l’establiment mercantil, trucades amb tarifació addicional, els revisors del gas, com
reclamar Consum responsable: reflexió sobre els nostres hàbits de consum.
2. Drets i deures de les persones consumidores.
3. Qualsevol tema d’actualitat sobre consum.
Calendari i horari
Durant tot el curs, es pacta directament amb els organitzadors en funció de la
disponibilitat d’aquests i del calendari dels centres educatius.
Informació
OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR, responsable Rosa M.
Alcalá, tel. 93 602 92 01. Si voleu informació específica sobre temes de consum
(els diners, publicitat, el mercat, les botigues, seguretat a la llar, garanties,
resolució de conflictes...) podeu contactar amb la responsable de l'Oficina.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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6. COM PREVENIR LES RELACIONS ABUSIVES. CONFERÈNCIA/DEBAT
Objectius
• Treballar la dimensió comunitària de la violència a partir de la prevenció i de la
identificació de l'abús.
• Desemmascarar el sexisme i reflexionar sobre la seva influència a les nostres
relacions.
• Identificar els abusos, visibilitzar diverses formes de violència, i replantejar la
resolució de conflictes de forma no- violenta.
Continguts
•

Causalitat de la problemàtica

•

Estereotips que dificulten la identificació del problema

•

Prevenció

•

Tipus i usos de la violència en les relacions interpersonals.

•

Regulació de conflictes de forma no- violenta.

Destinataris
Alumnes de 3r d’ ESO.
Descripció de l’activitat
• Activitat d’una hora de durada aproximada on es combina la conferència i el
debat. A partir de la ponència es convidarà als alumnes a participar en el debat.
Calendari
Es fixarà en funció de les indicacions del centre i de la disponibilitat dels
organitzadors.
Lloc
Als instituts
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Informació
Regidoria d’Educació, Domin Díaz i Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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7. ESPAI PREVENTIU NOA
Objectius
• Proporcionar un espai específic dins de l’escola que permeti als nois i noies de
8 a 10 anys experimentar relacions “bentractants”, que esdevinguin una alternativa
als models sexistes i violents de relacions.
• Integrar el professorat en aquesta experiència afavorint la seva participació i
responsabilitat en la prevenció de les violències de gènere dins l’escola.
Continguts
• Les desigualtats socials que es basen en el gènere: les desigualtats de gènere
que identifiquen el nostre grup de classe.
• Rols i estereotips de gènere en la infància: l’expressió de sentiments i
l’assertivitat necessàries per a tothom.
• Relacions afectives no sexistes: experiència de les relacions d’amistat i d’amor
en aquestes edats.
Destinataris
Nens i nenes de 8 a 9 anys de 3r de primària
Descripció de l’activitat
• La proposta contempla una reunió prèvia amb el professorat i el taller amb el
grup d’infants, durada 5 hores
Calendari
Es fixarà en funció de les indicacions del centre i de la disponibilitat dels
organitzadors
Lloc
L’activitat es durà a terme a les escoles
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Informació
Regidoria d’Educació, Domin Díaz i Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26 o
mitjançant els educadors socials a les comissions del centre escolar.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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8. FOMENT DE L’ESTUDI DE CARRERES CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES
ENTRE LES NOIES.
Objectius
•
•
•

Fomentar l’estudi de carreres científiques i tècniques entre les noies que estàn a
secundària
Sensibilitzar a l’alumnat amb les desigualtats de gènere i la infraprestació de les
dones tant en l’estudi com en les ocupacions científiques i tècniques.
Donar a conèixer la trajectòria acadèmica i professional de dones
investigadores de la UPC.

Destinataris
Estudiants de 3r i 4rt d’ ESO
Descripció de l'activitat
Hi ha 2 activitats a escollir:
Activitat A:
•

Visites al al Campus UPC-Baix Llobregat (Castelldefels). En aquestes
visites es farà:
1. Recorregut per les instal·lacions i coneixement dels principals
projectes de recerca liderats o amb una participació activa de dones
científiques (1 hora).
2. Taller pràctic de diferents tipus (1,5 h. i pausa de 20 minuts).
3. Xerrada - debat amb investigadores i dones docents del Campus
sobre el paper de les dones en el món de la ciència (1 hora).
Activitat B:
•

Visites de grups de dones investigadores i docents del Campus UPC-Baix
Llobregat als centres de secundària (3er i 4rt d'ESO) per explicar la seva
experiència i les seves vivències personals (50 min).

Calendari i horari
Es fixarà en funció de les indicacions del centre i disponibilitat dels organitzadors,
entre els mesos de setembre i desembre.
Lloc
Als centres educatius o al Campus de la UPC – Baix Llobregat de Castelldefels
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Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz, Juan Carlos Sánchez o Joel Santiago Vila,
tel. 93 656 98 26.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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9. I TU QUÈ OPINES...? ESPAIS DE REFLEXIÓ, PARTICIPACIÓ I DEBAT.
RACISME, XENOFÒBIA I DISCRIMINACIÓ. PREJUDICIS I ESTEREOTIPS.
Objectius
•
•
•
•
•

Apropar-se al fet migratori des de la perspectiva dels drets humans
Reflexionar sobre el racisme, la cohesió social i el concepte de ciutadà
Trencar tòpics al voltant del fet migratori
Identificar i analitzar prejudicis i estereotips
Participar activament a partir dels coneixements propis i de les experiències
viscudes

Destinataris
Alumnes de 3r i 4rt d’ ESO
Descripció de l'activitat
Activitat que combina xerrades de 40 minuts amb debat i participació posterior dels i
de les joves per abordar conceptes com racisme, cohesió social, ciutadania. Reflexió
al voltant de temes com els prejudicis i estereotips que envolten la realitat migratòria.
Conceptes com cultura i identitat.
Activitat limitada en funció de disponibilitat pressupostària.
Calendari i horari
Es fixarà en funció de les indicacions del centre i disponibilitat dels organitzadors
Lloc
Aula escolar
Informació
Regidoria d’Educació, Juan Carlos Sánchez tel. 93 656 98 26.
SOS Racisme www.sosracisme.org tel. 93 301 05 97
Inscripcions
Utilitzeu la fitxa d’inscripció annexa al final d’aquest document, que trobareu també al
web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-la arribar a la
Regidoria d’Educació, per correu electrònic a jsm@svh.cat, per fax 93 396 98 33 o
bé personalment, abans del 24 de setembre.
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10. Coneguem els nostres veïns/es. Apropament a altres cultures: La Xina
Objectius
•
•
•
•

Conèixer pautes culturals diferencials de la Xina, en referència a diverses
temàtiques : gènere, educació, tradicions, comunicació, etc.
Analitzar i intercanviar experiències de treball amb persones immigrades xineses.
Reflexionar sobre els processos d’acollida d’aquests col·lectiu a la societat: xoc
cultural, prejudicis, tòpics existents...
Fomentar actituds integradores d’aquest col·lectiu i de respecte a la diversitat

Destinataris
Alumnes de 1r i 2n d’ ESO
Descripció de l'activitat
Exposició – per part d’una persona d’origen xinès – sobre les pautes culturals més
rellevants de la seva cultura.
Es fomenta el debat amb els /les participants per mitjà de preguntes dirigides que
facin reflexionar, analitzar i intercanviar experiències amb aquesta comunitat.
Es treuen conclusions a partir de les propostes d’integració.
Continguts: Tradicions, societat, cultura i educació, comunicació verbal i no verbal,
relacions entre gèneres i xoc cultural.
Calendari i horari
Es fixarà en funció de les indicacions del centre i disponibilitat dels organitzadors
Lloc
Aula escolar
Informació
Regidoria d’Educació, Juan Carlos Sánchez, Domingo Díaz tel. 93 656 98 26.
Associació Sociocultural La Formiga www.laformiga.org tel. 934 438207
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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11. Xerrada de sensibilització sobre el Voluntariat Social
Objectius
•
•
•

Donar a conèixer que és i el que representa el Voluntariat, i mostrar als
alumnes tot el que configura i comporta ser voluntari i voluntària per a ells
mateixos i per els altres.
Fomentar els valors del voluntariat i esperonar la motivació vers la solidaritat,
generositat i el treball col·laboratiu, centrats prioritàriament en el quart món.
Mostrar diverses experiències de voluntariat social a través de l’explicació
d’una persona voluntària.

Destinataris
Alumnes de CS de primària i alumnes d’ESO i Batxillerat.
Descripció de l'activitat
Xerrada de sensibilització sobre el voluntariat social per donar a conèixer que és i
que representa el Voluntariat, i mostrar als alumnes tot el que configura i comporta
ser voluntari i voluntària per a ells mateixos i per els altres.
S’aborden i s’expliquen temes com què és el voluntariat social, quins valors es
transmeten i es potencien, a partir de quina edat pot iniciar-se el voluntariat, els
diferents àmbits en què es pot exercir i què dóna el voluntari i què rep a canvi del
fet d’actuar com a voluntari o voluntària.
Aquesta xerrada va acompanyada del testimoni d’una persona voluntària que
relata diverses experiències viscudes, lligades sempre a l’entorn més proper del
jovent al qual s’adreça la xerrada.
Es tracta de fer un acostament cap els valors del voluntariat i esperonar la
motivació vers la solidaritat, generositat, justícia i el treball col·laboratiu, centrats
prioritàriament en el quart món que, tot i ser el més proper, és el menys difós per
aquells que fan opinió pública a través dels mitjans de comunicació i, a voltes,
s’amaga o s’ignora.
Calendari i horari
Es fixarà en funció de les indicacions del centre i disponibilitat dels organitzadors
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Lloc
Aula escolar
Informació
Regidoria d’Educació, Juan Carlos Sánchez, Domingo Díaz tel. 93 656 98 26.
Fed Catalana de Voluntariat Social (FCVS) (www.voluntaris.cat) tel. 934 589 906
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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12. SANT VICENÇ DELS HORTS AMB EL SAHARA.
Objectius
-

Presentar l’associació local Sant Vicenç amb el Sàhara
Donar a conèixer la situació actual del poble saharauí en els campaments
de refugiats
Informar sobre l’impuls i la gestió de projectes de col·laboració destinats als
campaments de refugiats saharauis en els que participa aquesta associació
local

Destinataris
Alumnes de CM i CS de primària, alumnes d’ESO, cicles formatius, batxillerat i
centre d’adults
Descripció de l'activitat
Activitat que combina una xerrada de 30 minuts. Projecció d’un Power-Point sobre
els campaments i diferents campanyes de solidaritat que si porten a terme des de
l’associació local, amb debat i participació posterior dels i de les joves per abordar la
problemàtica del poble saharauí.
Calendari i horari
Es fixarà en funció de les indicacions del centre i disponibilitat dels organitzadors
Lloc
Aula escolar
Informació
Sant Vicenç dels Horts amb el Sahara. Tel. 655 81 71 05 . José Luís Ferrer
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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13. CICLE DE TEATRE I AUDICIONS MUSICALS
Objectius
•
•
•

Facilitar que l'alumnat pugui assistir a representacions teatrals i audicions
musicals
Afavorir l'aprenentatge i la consolidació d'hàbits de comportament en una
sala de teatre durant la representació d'un espectacle
Aprendre a respectar i compartir un espectacle amb l'objectiu d'esdevenir
espectadors crítics, col·laboradors i entusiastes

Destinataris
Alumnes de l’últim curs de llar d'infants, de cicle infantil, primària i secundària
Descripció de l'activitat
•

Facilitar que l'alumnat pugui assistir a representacions teatrals i audicions
musicals

•

Representacions teatrals i audicions musicals a càrrec de companyies
professionals

•

Es representaran un total de 12 espectacles distribuïts en sis blocs (últim
curs de llar d’infants i P3, P4 i P5, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior,
ESO i Batxillerat) amb tres representacions per a cada cicle educatiu (dos
espectacles de teatre i una audició musical) excepte per als més petits que
només en farem dues.

•

El preu de l'entrada de l'alumne per cada representació i audició musical és
de 5 €.. Es faran cobraments anticipats un cop confirmada la reserva i com
a màxim quinze dies abans de la funció. Es notificarà el número de compte
al que cal fer l’ingrés.

•

La fitxa descriptiva dels diferents espectacles programats es podrà trobar al
web dels Serveis Educatius Bll-6 (http://www.reporteducacio.cat/)

•

Per tal de poder fer un treball previ i/o posterior de l’obra a l’aula, les
propostes didàctiques de les representacions també estaran disponibles al
reporteducació.
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PROGRAMACIÓ DE TEATRE I AUDICIONS MUSICALS CURS 2010 – 2011
NOVEMBRE

GENER

Dia 22

ESCOLA
BRESSOL

P3

P4
P5

CICLE
INICIAL

CICLE
MITJÀ

Dies 28 i 29

TRINCO
TRINCO
Samfaina de
colors

EL RUSC DE LA
MELINDA
Cia. La Closca

Dies 16 i 17

Dies 25 i 26

Dies 28 i 29

GONG
Inspira Teatre

TRINCO
TRINCO
Samfaina de
colors

EL RUSC DE LA
MELINDA
Cia. La Closca

Dies 16 i 17

Dia 21

Dia 13

GONG
Inspira Teatre

EL JARDÍ
ENCANTAT
Factoria Mascaró

EL VIATGE DE
L’OCELLET
MARTINET
A tot música

Dia 10

Dia 21

Dia 19

LA CAMISA DE
L’HOME FELIÇ
Zum Zum
Teatre

EL JARDÍ
ENCANTAT
Factoria Mascaró

PERCUSSIONS
A DOMICILI
A tot música

Dia 10

CICLE
SUPERIOR

ABRIL

MAIG

LA FLAUTA
MÀGICA
Alehop

Dies 25 i 26

LA CIGALA I
LA FORMIGA I
LES QUATRE
ESTACIONS
La petita
Brownie

MARÇ

Dia 7

LA CIGALA I
LA FORMIGA I
LES QUATRE
ESTACIONS
La petita
Brownie
Dia 22

FEBRER

LA CAMISA DE
L’HOME FELIÇ
Zum Zum
Teatre

Dia 7

Dia 15

MUSIKLITZA’T!
“REFLEXIÓ
CLÀSSICA”

Lluís Grané López
Dia 8

FREAKY
Blue Mango

Dia 16

MUSIKLITZA’T!

ESO

1r i 2n ESO - 9’30h
“Impetu romàntica”
3r i 4t ESO – 11h
“Viatge a través dels
segles”

Lluís Grané López
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Calendari i horari
L’horari i el calendari definitiu es distribuirà un cop fetes totes les inscripcions.
També estarà disponible al reporteducació.
Lloc
Sala de teatre La Vicentina, c. Rafael de Casanova
Informació
Regidoria d’Educació, Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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14. EXPRESSIÓ TEATRAL I MOSTRA DE TEATRE
Objectius
•

Contribuir al creixement personal a través del desenvolupament del
pensament crític i reflexiu, com també la responsabilitat cívica.

•

Formar ciutadans participatius en projectes col·lectius de servei a la
comunitat.

•

Contribuir a l’adquisició d’hàbits i metodologia de treball a través del muntatge
d’una representació teatral.

•

Desenvolupar i exercitar les capacitats de l’alumnat: concentració, observació,
associació i dissociació d’idees, anàlisi, reflexió, sentit del ritme, sentit de
l’espai, coordinació de moviments, comunicació, expressió corporal i
expressió oral.

•

Treball de les competències comunicativo lingüístiques

•

Millora de l’ús lingüístic de la llengua catalana en el centre

•

Millora de la cohesió social de grup

Destinataris
Cicle 6è de primària
Descripció de l'activitat
•

Es basa en una metodologia sorgida del joc de lliure creació, utilitzant la
tècnica d’improvisació basada en la comèdia de l’art i en l’educació per l’art.

•

El desenvolupament d’aquesta activitat es farà a partir de: pràctiques de
lectura expressiva, memorització, improvisació, creació de textos teatrals,
creació de personatges, disseny i creació de màscares, titelles, atrezzo i
vestuari, disseny de cartells i programes de mà, jocs de mímica, iniciació al
treball de la veu.

•

Es farà una mostra de teatre a partir de les creacions fetes pels participants
en l’activitat.
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•

Es farà una avaluació basada en el dia a dia que permet al docent observar
l’evolució de les actituds de l’alumnat. Se sintetitzarà amb un treball final
col·lectiu i interdisciplinari i es farà una valoració oral conjunta i una altra
d’individual escrita.

Calendari i horari
La Mostra de teatre tindrà lloc entre els mesos de maig i juny
Lloc
Mostra de teatre: Sala de teatre La Vicentina, c. Rafael de Casanova
Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz o Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 9826
El Bitxo Escola de Teatre i +
c. Mossèn Josep Duran, 10 Sant Vicenç dels Horts
Tlf, 93 656 25 57 elbitxoteatre@yahoo.es
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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15. EL MAMUT NO FA POR
Objectius
•

Donar a conèixer i apropar els alumnes de les escoles a grups i
manifestacions culturals locals i la seva vinculació amb les festes tradicionals.

•

Fomentar les nostres tradicions com a vehicle de comunicació i interrelació
entre l'escola i la ciutat.

•

Afavorir la presa de contacte del nen amb la figura del Mamut per tal d'evitar o
eliminar les possibles pors que aquesta figura genera entre els més petits

Destinataris
Llar d’infants i Cicle Infantil.
Descripció de l'activitat
•

Activitat de presentació i descoberta del Mamut, la bèstia de foc de la colla de
diables de Sant Vicenç dels Horts.

•

S'ensenya com es munta i es mou el Mamut i els nens poden posar-s'hi dins.

•

Es presenta la figura del diable que acompanya el Mamut en totes les seves
sortides i la funció que té.

•

Se'ls explica la història i coses diverses referents a la bèstia i als personatges
que els acompanyen mentre els nens van fent preguntes.

•

Complementàriament, distribució de la proposta didàctica elaborada per a les
activitats del mamut Venux i els diables (i els gegants) per fer un treball abans,
durant i desprès de l’activitat. La proposta conté un gran nombre d’activitats
per triar (activitats d’introducció, de desenvolupament i de cloenda) per a cada
nivell proposat i una guia didàctica per als mestres. Tot acompanyat dels
materials didàctics, audiovisuals i fotogràfics necessaris per organitzar
cadascuna de les activitats. Aquesta proposta didàctica estarà disponible al
web dels Serveis Educatius BLL-6 (www.reporteducacio.cat/)

Calendari i horari
Mes de gener pendent concretar dia (possible 14 de gener a partir de les 9’45h)
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Lloc
Pista c. Sant Miquel
Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz o Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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16. EN VENUX, ELS DIABLES I EL CORREFOC
Objectius
•

Donar a conèixer i apropar els alumnes de les escoles a grups i
manifestacions culturals locals i la seva vinculació amb les festes tradicionals.

•

Fomentar les nostres tradicions com a vehicle de comunicació i interrelació
entre l'escola i la ciutat.

Destinataris
Alumnes de primària.
Descripció de l'activitat
•

Es presenta el Mamut Venux i la figura del diable que acompanya el Mamut
en totes les seves sortides i la funció que té.

•

Se'ls explica la història i coses diverses referents a la bèstia i als personatges
que els acompanyen.

•

Distribució per a cadascun dels nens d’un mocador de coll identificatiu dels
diables.

•

Cercavila, amb l’acompanyament de diables en el que hi participaran els
alumnes. Els petards i el ball del mamut es faran en una zona acotada i
separada del lloc destinat als alumnes.

•

Es recomana l’ús de roba còmode de cotó i gorra.

•

Complementàriament, distribució de la proposta didàctica elaborada per a les
activitats del mamut Venux i els diables (i els gegants) per fer un treball
abans, durant i desprès de l’activitat. La proposta conté un gran nombre
d’activitats per triar (activitats d’introducció, de desenvolupament i de cloenda)
per a cada nivell proposat i una guia didàctica per als mestres. Tot
acompanyat dels materials didàctics, audiovisuals i fotogràfics necessaris per
organitzar cadascuna de les activitats. Aquesta proposta didàctica estarà
disponible al web dels Serveis Educatius BLl-6 (www.reporteducacio.cat/)

Calendari i horari
Mes de gener pendent de concretar dia
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Lloc
Pista c. Sant Miquel
Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz o Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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17. CONVIDEM ELS GEGANTS A L’ESCOLA
Objectius
•

Donar a conèixer i apropar els alumnes de les escoles a grups i
manifestacions culturals locals i la vinculació d’aquests en les festes
tradicionals.

•

Fomentar les nostres tradicions com a vehicle de comunicació i interrelació
entre l'escola i la ciutat.

•

Afavorir la presa de contacte del nen amb la figura dels gegants per tal d'evitar
o eliminar les possibles pors que aquesta figura genera entre els més petits.

•

Afavorir i potenciar l’adquisició d’hàbits socials.

Destinataris
Aules de segon cicle d’educació infantil.
Descripció de l’activitat
•

Els gegants de Sant Vicenç, el Vicenç i la Coloma visiten les escoles. L’estada
serà d’una setmana com a màxim.

•

L’escola cal que els prepari un lloc fix dins del centre on els infants els puguin
veure bé, sense que puguin haver-hi desperfectes.

•

Durant aquella setmana caldrà que els alumnes coneguin la història dels
nostres gegants i se’ls expliqui a quines festes i actes participen per poder-los
anar a trobar.

•

Complementàriament, distribució de la proposta didàctica elaborada per a les
activitats dels gegants (i el mamut Venux i els diables) per fer un treball abans,
durant i desprès de l’activitat. La proposta conté un gran nombre d’activitats
per triar (activitats d’introducció, de desenvolupament i de cloenda) per a cada
nivell proposat i una guia didàctica per als mestres. Tot acompanyat dels
materials didàctics, audiovisuals i fotogràfics necessaris per organitzar
cadascuna de les activitats. Aquesta proposta didàctica estarà disponible al
web dels Serveis Educatius BLl-6 (www.reporteducacio.cat/)
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Calendari i horari
S’acordarà amb cada escola.
Lloc
Centres escolars.
Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz o Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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18. CONEGUEM L'AJUNTAMENT
Objectius
•

Descobrir la relació existent entre l'organització de l'Ajuntament i les
necessitats del poble.

•

Identificar les funcions de l'Ajuntament com a entitat local amb finalitat social.

•

Conèixer l'Ajuntament, l'organització interna i els seus serveis.

•

Donar a conèixer la casa de la Vila, un dels edificis d’interès arquitectònic que
formen part del patrimoni municipal.

Destinataris
Alumnes de cicle mitjà (3r o 4t).
Descripció de l'activitat
•

Visita guiada de l'Ajuntament i trobada amb l'Alcaldessa.

•

La visita s’inicia a la plaça de la vila.

•

Prèviament a la visita els centres inscrits poden trobar una proposta d'unitat
didàctica per fer un treball a l'aula en la web dels SERVEIS EDUCATIUS
BLL-6 (www.reporteducacio.cat/)

Calendari i horari
Durant el curs. El dia i l'hora es concretarà en funció de l'agenda de l'Alcalde i del
nombre d'escoles inscrites
Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz o Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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19. CONEGUEM L'ARXIU MUNICIPAL
Objectius
•
•
•
•

Assenyalar les funcions i els serveis de l’arxiu municipal.
Definir les possibilitats de la recerca històrica a través dels documents de
l′arxiu.
Valorar i respectar el patrimoni documental històric i desvetllar interès per la
història local del municipi.
Difondre la història dels barris i del poble de Sant Vicenç dels Horts

Destinataris
Alumnes de cicle mitjà (3r o 4t).
Descripció de l'activitat
•

Visita guiada de l’arxiu municipal

•

La visita s’inicia a l’arxiu municipal, al carrer de Barcelona, 16-18.

Calendari i horari
Durant el curs. El dia i l'hora es concretarà en funció de la disponibilitat de l’arxiu i
del nombre d'escoles inscrites
Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz o Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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20. ITINERARI HISTÒRIC 1. (DEL SEGLE I AL SEGLE XVIII) RECORREGUT
I VISITES AL FORN ROMÀ I A L’ESGLÈSIA DE SANT VICENÇ MÀRTIR
Objectius
•
•
•
•

Difondre la història del poble de Sant Vicenç dels Horts entre els/les alumnes de
les escoles
Valorar i respectar el patrimoni històric i desvetllar interès per la història local del
municipi.
Propiciar el coneixement del patrimoni urbà com la millor manera d’implicar-se en
la seva millora i conservació, percebent-lo com a part del nostre present i de la
pròpia identitat
Reconèixer en el medi social i cultural els canvis i les continuïtats relacionats amb
el pas del temps, comprendre algunes relacions de successió i simultaneïtat, de
cronologia i de durada, i aplicar aquests coneixements en la interpretació del
present, la comprensió del passat i en la construcció del futur.

Destinataris
Alumnat de cicle mitjà (3r i 4t) de primària
Descripció de l'activitat
Sant Vicenç dels Horts està avançant en la recuperació del seu passat històric.
Passejar-se pels seus carrers pot ser un llibre obert a aquest passat, tan sols cal
que els visitants o l’alumnat en aquest cas, vagin trobant indicacions, restes
arqueològiques, inscripcions i al·legories que el transportin a altres temps.
Amb motiu de l’obertura al públic del forn romà de Sant Vicenç dels Horts, jaciment
que es va descobrir durant la construcció de la Biblioteca Municipal Les Voltes,
s’han creat dos itineraris històrics per desvetllar l’interès d’aquests per la història
local.
El primer itinerari (del segle I al segle XVIII) s’iniciarà al Forn romà (Plaça
Catalunya, 6-8) on es farà una explicació del jaciment que té restes del segle I al V
dC. Descobrirem un taller ceràmic del segle I dC i una instal·lació per a
l’elaboració d’oli dels segles IV i V dC. La visita continuarà al carrer Barcelona on
s’explicarà el creixement del municipi fins a la construcció de l’església de Sant
Vicenç Martir (1725) a través de la identificació d’inscripcions i la visita a l’església.
Calendari i horari
Un cop recollides les inscripcions, es fixarà el calendari i l’horari en funció de les
indicacions del centre i disponibilitat dels organitzadors.
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Lloc
Aquest itinerari s’iniciarà al Forn romà (Plaça Catalunya, 6-8)
Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz, Juan Carlos Sánchez o Joel Santiago Vila,
tel. 93 656 98 26
Arxiu municipal. Roser Calpe, tel, 93 656 49 41
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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21. ITINERARI HISTÒRIC 2. (DEL SEGLE XVIII AL SEGLE XX)
RECORREGUT PEL CASC ANTIC. VOLTANTS DE L’ESGLESIA I
CARRER DEL RIU I BARCELONA
Objectius
•
•
•
•

Difondre la història de Sant Vicenç dels Horts entre els/les alumnes de les
escoles
Valorar i respectar el patrimoni històric i desvetllar interès per la història local del
municipi.
Propiciar el coneixement del patrimoni urbà com la millor manera d’implicar-se en
la seva millora i conservació, percebent-lo com a part del nostre present i de la
pròpia identitat
Reconèixer en el medi social i cultural els canvis i les continuïtats relacionats amb
el pas del temps, comprendre algunes relacions de successió i simultaneïtat, de
cronologia i de durada, i aplicar aquests coneixements en la interpretació del
present, la comprensió del passat i en la construcció del futur.

Destinataris
Alumnat de cicle superior (5é i 6é) de primària.
Descripció de l'activitat
Sant Vicenç dels Horts està avançant en la recuperació del seu passat històric.
Passejar-se pels seus carrers pot ser un llibre obert a aquest passat, tan sols cal
que els visitants, o l’alumnat en aquest cas, vagi trobant indicacions, restes
arqueològiques, inscripcions i al·legories que el transportin a altres temps.
Amb motiu de l’obertura al públic del forn romà de Sant Vicenç dels Horts, jaciment
que es va descobrir durant la construcció de la Biblioteca Municipal Les Voltes,
s’han creat dos itineraris per donar a conèixer el passat històric a l’alumnat i
desvetllar l’interès d’aquests per la història local.
El segon itinerari (del segle XVIII al segle XX) s’iniciarà a la plaça Sant Jordi,
davant de l’Església de Sant Vicenç Màrtir on explicarem breument l’origen del
municipi. A continuació recorrerem els carrers del Riu i Barcelona explicant les
diferents fases de creixement urbà del municipi observant i identificant edificis,
símbols i elements de diferents èpoques.
Calendari i horari
Un cop recollides les inscripcions, es fixarà en funció de les indicacions del centre i
disponibilitat dels organitzadors.
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Lloc
Aquest itinerari s’iniciarà a la plaça Sant Jordi, davant de l’Església de Sant Vicenç
Màrtir
Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz, Juan Carlos Sánchez o Joel Santiago Vila,
tel. 93 656 98 26.
Arxiu municipal. Roser Calpe, tel, 93 656 49 41.
C. Barcelona 16-18, Sant Vicenç dels Horts.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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22. EXPOSICIÓ ITINERANT “SOCIETAT, VIDA I HISTÒRIA EN CATALÀ A
SANT VICENÇ DELS HORTS”
Objectius
•

Donar a conèixer la presència del català al municipi al llarg de la història, des del
1651 fins al segle XX.

Destinataris
Alumnat de secundària, batxillerat i cicles
Descripció de l'activitat
Concebuda com a exposició itinerant, s’ha estructurat en nou plafons que
contenen ostres documentals i fotogràfiques anteriors i posteriors al segle XIX
dedicades als àmbits següents: la família, la cultura, l’administració, els autors
vicentins i la normalització lingüística. Les persones que la visitin hi trobaran
exemplars d’actes, edictes o autoritzacions municipals; cartells i programes
d’activitats culturals i propaganda electoral; testaments, correspondència,
recordatoris, certificats de bateig, rebuts, fragments d’obres d’autors vicentins,
ressenyes d’alguna obra de diferents autors del segle XIX i XX... que posen de
manifest la vitalitat i la realitat de la llengua catalana escrita al nostre municipi des
del segle XVII.
A fi de poder apropar els continguts de l’exposició als alumnes, aquests i el
professorat disposaran d’una guia didàctica elaborada conjuntament pel Servei
Local de Català i l’Arxiu Municipal.
Calendari i horari
Un cop recollides les inscripcions, es fixarà en funció de les indicacions del centre i
disponibilitat dels organitzadors.
Lloc
Centres educatius
Informació
Servei local de català de Sant Vicenç dels Horts.
Josefina Guerrero. Tel. 93 676 81 91 svh@cpnl.cat
Arxiu Municipal. Roser Calpe. Tel. 93 656 49 41 arxiu@svh.cat
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Regidoria d’Educació, Domingo Díaz o Juan Carlos Sánchez. tel. 93 656 98 26.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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23. ITINERARI PEDAGÒGIC DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
Objectius
•

Donar a conèixer les activitats agrícoles que es fan a la Vall baixa i al Delta
del Llobregat mitjançant l’observació directa i la participació activa.

•

Contribuir a generar una actitud de respecte envers la zona agrícola i la
pagesia.

•

Situar les principals poblacions i elements que integren el paisatge de la
comarca.

Destinataris
Cicle superior de primària.
Descripció de l'activitat
•

Aquesta activitat forma part de l’oferta del Parc Agrari del Baix Llobregat.

•

S’estructura al voltant d’una visita guiada a camps de conreu i el treball (El
Prat de Llobregat, a la seu del Parc Agrari).

•

Les activitats estan centrades en dues temàtiques diferenciades: l’agricultura i
el paisatge al Baix Llobregat.

•

El suport documental consta d’un quadern d’activitats per a l’alumnat i un
dossier didàctic per al professorat.

•

Les escoles que participin a l’activitat s’hauran de fer càrrec del transport

Calendari i horari
Febrer, març, abril, maig. Sessions de matí.
Lloc
A Can Comes, seu del Parc Agrari (El Prat de Llobregat) .
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Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz o Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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24. CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS
Objectius
•

Valorar el medi ambient a partir dels coneixements adquirits, considerant-lo en
les seves dimensions naturals, històriques, artístiques i estètiques.

•

Tenir coneixement de si mateix en interacció amb l’entorn.

•

Descobrir la vegetació i la fauna característiques dels parcs i estimular la seva
observació.

•

Conèixer les principals riqueses i mancances de l’entorn natural, especialment
de Catalunya.

•

Adquirir actituds de respecte, conservació i aprofitament dels recursos
humans, naturals i tècnics.

Destinataris
Alumnat de cicle superior d’educació primària (6è curs).
Descripció de l'activitat
•

Activitat que forma part del programa d’educació ambiental de la Diputació de
Barcelona i està gestionat per La Vola, Companyia de Serveis Ambientals.

•

Visita a un dels parcs que gestiona la Diputació de Barcelona i concretament
haurà de ser a Sant Llorenç del Munt i l’Ubac.

•

Consta de dues fases:
Treball previ a l’escola: els educadors del Servei de Parcs Naturals visiten
l’escola i coordinen una sèrie d’activitats (jocs i audiovisuals).

• Sortida a un parc natural de la Diputació de Barcelona.
•

El cost del transport anirà a càrrec de l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona.
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Calendari i horari
Febrer-març. A l’escola se solen fer dues sessions en un matí. La visita al parc sol
durar entre 3 i quatre hores. Les dates es concretaran amb l’escola. La sortida de
l’escola s’ha de fer a les 9 h del matí.
Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz o Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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25. BUFALLETRES
Objectius
•

Col·laborar a fer més fàcil i atractiva l’entrada dels nens i les nenes al món
dels llibres

•

Adquirir el gust per la lectura i utilitzar-la com a tècnica per a la recerca
d’informació, així com a font de diversió i plaer

•

Identificar els elements, personatges i geografia que intervenen en els
diferents contes

Destinataris
Alumnes de 2n de primària.
Descripció de l'activitat
Proposta de lectura a l’escola que va més enllà de la simple explicació d’un conte.
L’estructura de l’activitat és la següent:
•
•
•
•

1a sessió a l’aula: “Contes a cau d’orella”, narració de contes a l’aula a càrrec
de Serrat rondallaire. A partir d’un conte es proposarà un treball-joc de
motivació
2a sessió a l’aula: Inauguració del Museu d’En Bufalletres. Cada nen amb la
seva capsa-museu explicarà els contes que haurà llegit (record d’en
Bufalletres: el punt de llibre)
3a sessió a l’aula: aquest sessió serà sense el rondallaire, cada nen anirà
anotant els llibres llegits durant el curs en el seu punt de llibre que enviarà a
en Bufalletres i aquest personatge del conte el retornarà de nou a cada nen
En narrador/animador deixarà coma record d’en Bufalletres un punt de llibre
per a cada nen, així com una petita sorpresa per a tota la classe.

Calendari i horari
1a sessió: 23, 24 i 25 de gener
2a sessió: 19, 20 i 21 de març
Lloc
Aula del centre educatiu.
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Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz o Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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26. XXVII CONCURS LITERARI NARCÍS LUNES I BOLOIX
Objectius
•

Potenciar l’interès per la creació literària entre els nens i els joves de la nostra
ciutat.

•

Afavorir el gust per la lectura i l’escriptura.

•

Potenciar l’ús de la llengua catalana.

Destinataris
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO, cicle formatius i batxillerat i joves
en general fins a 18 anys.
Descripció de l’activitat
Resum de les bases:
-

Es poden presentar composicions literàries de poesia i narrativa d’alumnat
d’educació primària, secundària i de cicles formatius. Joves fins a 18 anys.
També hi ha, paral·lelament, l’edició per a adults.

-

Es classificarà la tipologia dels participants en cinc grups:
1r grup: 8-10 anys (cicle mitjà d’educació primària)
2n grup: 10- 12 anys (cicle superior d’educació primària)
3r grup: 12-14 anys (primer cicle d’ESO)
4t grup: 14-16 anys (segon cicle d’ESO)
5è grup: 16-18 anys (Batxillerat i Cicles Formatius)

-

Cada participant pot presentar una composició em prosa o en poesia, o bé un
recull de poemes relacionats entre si de tema lliure i mecanografiat o escrit en
lletra totalment entenedora.

-

L’extensió màxima dels treballs és la següent: tres fulls per una sola cara si es
tracta d’un recull de poemes i tres per una sola cara en especialitat de prosa.

-

Cada escola de primària ha de seleccionar, prèviament, sis obres per grup
classe: tres de poesia i tres de prosa.

-

Els treballs s’han de presentar per quintuplicat a la Regidoria d’Educació.
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Calendari
Maig
Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz o Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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27. VISITA A LA BIBILIOTECA MUNICIPAL LES VOLTES
Objectius
•

Donar a conèixer el funcionament de la Biblioteca i el tipus de documents
que ofereix als usuaris.

•

Formar usuaris autosuficients per la recerca de la informació a partir dels
recursos que s’ofereixen des de la biblioteca.

•

Fomentar l’ús de la biblioteca entre els alumnes com a recurs lúdic i
educatiu, afavorint també el gust per la lectura.

•

Assimilar les pautes de comportament a la biblioteca.

•

Conèixer el sistema d’ordenació de llibres de les biblioteques.

•

Donar a conèixer les eines d’informació i comunicació digitals de què
disposa la Biblioteca a internet, concretament a través del bloc de la sala
infantil de la biblioteca (http://bibliovoltes.blogspot.com)

Destinataris
Alumnes d’educació infantil de P4, de 1r , 3r i 5è de primària i 1r d’ESO, d’acord amb
la disponibilitat del calendari del servei
Descripció de l'activitat
•

Explicació del funcionament de la Biblioteca amb diapositives en un Power Point
(Depenent de l’edat dels alumnes aquesta explicació serà més o menys breu i
inclourà consultes al catàleg Aladí i cerca de documents a les prestatgeries).

•

Visita a l’àrea infantil

•

Temps de lectura. Es dóna la possibilitat que els alumnes triïn algun document
per consultar a la sala. Serveix per recordar l’ús de les normes de comportament
a la biblioteca.

•

Comiat. Abans de marxar es reparteixen els carnets de Biblioteca als alumnes.

•

Per l’organització de la vista, cal que una setmana abans el mestre responsable
del grup vagi a recollir a la biblioteca les sol·licituds per fer els Carnets de
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Biblioteca als alumnes. (també es poden sol·licitar via correu electrònic
(b.st.vicensh@diba.cat). Les butlletes s’han de tornar com a mínim 3 dies abans
de la visita.
•

Les visites es modificaran i s’adaptaran depenent de l’edat dels alumnes en cada
visita.

•

En el cas de les visites d’escoles bressol i pàrvuls, es presentarà la mascota
Avel·lí de la sala infantil i es farà la lectura d’un conte als alumnes

Calendari i horari
Un cop s’hagin formalitzat les inscripcions i durant la 1a setmana d’octubre es
pactarà el calendari amb cadascuna de les escoles.
Lloc
L’activitat es farà a la Biblioteca Municipal Les Voltes, c. Nou, 1-9
Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz o Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26.
Biblioteca Municipal Les Voltes, tel. 93 656 03 63
b.st.vicensh@diba.cat
http://biblioteca.santvidigital.cat
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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28. AULA DIAL
Objectius
•

Donar a conèixer el funcionament de la Radio i valorar-la com a mitjà de
comunicació.

•

Ser conscients del treball que hi ha darrera un programa de ràdio.

•

Proporcionar als alumnes un recurs per aconseguir una bona eina
discursiva, expressiva i participativa.

•

Identificar i saber treballar amb els recursos bàsics del llenguatge
radiofònic.

•

Facilitar la comunicació entre els integrants de la comunitat educativa (
alumnes, mestres i famílies ).

•

Reforçar el treball en equip.

Destinataris
Alumnes de cicle superior de 5é de primària.
Descripció de l'activitat
Aula Dial és una iniciativa de Ràdio Sant Vicenç dels Horts, la Regidoria
d’Educació i del Servei Educatiu. A Aula Dial els alumnes participaran en el
procés de realització d’un programa de ràdio propi i proper a les seves vivències i
interessos.
•

Abans de realitzar el programa a la Radio hi haurà un treball previ d’aprenentatge
i preparació en els centres.

•

Durant el trimestre els diferents grups visitaran la Ràdio municipal i faran el seu
programa en directe.

•

Totes les visites i emissió de programes es concentraran en 3-4 setmanes
emetent-se cada dia un programa.

•

Tot el treball de radio es portarà a terme supervisat per un tècnic de la Radio
Municipal i els diferents tutors dels cursos.

•

Els professors responsables dels grups inscrits disposaran d’informació a la
web dels Serveis Educatiu per preparar l’activitat.
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•

També està prevista la visita dels tècnics de la Ràdio Municipal a l’escola per
presentar i explicar en que consisteix l’activitat als alumnes, l’estructura d’una
notícia, etc.

•

Els participants hauran de treballar en equip i tractar de desenvolupar
l’expressió oral.

•

Finalment es pujaran les creacions radiofòniques a la web dels SERVEIS
EDUCATIUS BLL-6 http://www.reporteducacio.cat i a la web de la Ràdio
municipal http://radio.santvidigital.cat/

Calendari i horari
Un cop s’hagin formalitzat les inscripcions i durant el mes d’octubre es pactarà el
calendari amb cadascuna de les escoles.
Lloc
L’activitat es farà a Radio Sant Vicenç
Informació
Servei de Premsa Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
tel. 93 680 71 00
Regidoria d’Educació. Joel Santiago Vila.
tel. 93 656 98 26 educatiuentorn@svh.cat
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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29. LA LLIGA DELS LLIBRES
Objectius
•
•
•
•
•

Engrescar els nois i les noies en el plaer de la lectura
Reforçar l’hàbit, el domini i la comprensió lectora
Apropar i donar a conèixer la biblioteca municipal Les Voltes
Atansar els nois i les noies un ventall de llibres que els permeti conèixer diversos
tipus d’estils narratius
Implicar els pares i les mares en les lectures dels seus fills

Destinataris
Alumnat de 4t de primària
Descripció de l'activitat
• La lliga dels llibres, proposa a cada grup classe participant la lectura d’un lot de 7
llibres en el cas de primària i de 15 llibres en el cas de l’ESO, de temes i estils
variats, escrits en català i en castellà, els mateixos llibres per a tots els grups
participants. Els lots són donats per l’Ajuntament, i a més, els títols es poden
trobar a la biblioteca municipal Les Voltes.
• La participació en La lliga dels llibres és col·lectiva, cada equip classe ha de llegir
tots 7 llibres proposats. Cada nen i nena pot llegir tants llibres com vulgui. Quants
més llibres hagin llegit més nens i nenes, més possibilitats d’arribar a la final.
• A inicis del curs 2011-2012 es farà una sessió informativa a les escoles explicant
la dinàmica de l’activitat. També es farà una sessió formativa als pares sobre la
importància de la lectura compartida en l’àmbit familiar.
• Després de llegir els llibres, cada classe ha de preparar preguntes sobre els
llibres, que aniran dirigides a les classes amb les quals jugaran. És, per tant,
convenient que el màxim d’alumnes llegeixin el màxim de llibres.
• La lliga dels llibres s’estructura en successives eliminatòries entre els grups
classe de les escoles participants. A les eliminatòries es faran les preguntes
proposades pels nens i nenes, que poden presentar fins a un màxim de quatre
preguntes per cada un dels títols.
• Les eliminatòries i la final es faran a la biblioteca municipal Les Voltes durant tot el
mes de maig.
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Calendari i horari
El calendari de les eliminatòries i la final es farà un cop s’hagin rebut les inscripcions
i es farà arribar als centres durant el mes d’octubre
Informació
Jordi Dolcet Llaveria, Centre de Recursos Pedagògics. Servei Educatiu Baix
Llobregat 6, tel. 93 676 93 86, c/e.: jdolcet@xtec.cat
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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30. JORNADA D’ATLETISME
Objectius
•

Aprofitar les proves d’atletisme per motivar l’alumnat a millorar les capacitats
coordinatives i condicionals.

•

Contribuir a la presa de consciència per part de l'alumne/a de les seves
capacitats coordinatives i condicionals.

•

Potenciar la relació entre les escoles del municipi mitjançant la trobada i la
participació a les proves d’iniciació a l’atletisme.

•

Afavorir l’entorn competitiu entre les escoles perquè l’educador pugui actuar i
valorar el comportament dels infants.

•

Descobrir i fomentar l’atletisme d’una manera activa participant en les
diverses modalitats: córrer, saltar i llançar.

Destinataris
Alumnes d'educació primària.
Descripció de l'activitat
•

Es muntarà un circuit amb tres grups de proves atlètiques. El primer grup estarà
format per proves de curses; el segon grup, per proves de salts, i el tercer grup,
per proves de llançament. Hi haurà un total de 12 proves.

•

Tres jornades composaran l’activitat. El primer dia hi participarà el Cicle Inicial, el
segon Cicle mitjà i el tercer el Cicle Superior.

•

Cada categoria competirà de manera independent i no s’establirà cap
classificació general per ordre de puntuació.

Calendari i horari
25, 26 i 27 d’abril.

71
ACCIONS DE DINÀMICA EDUCATIVA CURS 2011-12

Lloc
Camp de Futbol Municipal La Barruana.
Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz, Juan Carlos Sánchez o Joel Santiago.
tel. 93 656 98 26.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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31. EDUCAESPORT
Objectius
•

Promoure l’esport de base en el seu vessant educatiu:

“Que la població en edat escolar gaudeixi d’una oferta i pràctica esportiva
suficient en quantitat, qualitat, i diversitat per atendre les seves necessitats i que
la utilitzi.
Mantenir i augmentar l’hàbit de practicar esport de manera continuada entre la
població del Baix Llobregat, a través de la població en edat escolar; està
fomentada en la potenciació dels valors educatius i utilitzant la pràctica esportiva,
com mitjà de formació i no com a finalitat.
Consell Esportiu del Baix Llobregat”
•

Afavorir i donar a conèixer les activitats esportives de sala als nens/nenes
com a recurs educatiu en el temps de lleure

•

Afavorir l’entorn competitiu entre les escoles perquè l’educador pugui actuar i
valorar el comportament dels infants.

•

Reforçar l’adquisició d’hàbits esportius abans, durant i després d’un partit

Destinataris
Cicle superior de primària.
Descripció de l'activitat
•

L’esport que es practicarà serà el Korfball

•

Els professors responsables dels grups inscrits disposaran d’un extracte del
Reglament de disciplina esportiva del Consell Esportiu del Baix Llobregat i del
reglament de l’esport que es practicarà.

•

L’àrea d’Educació Física de cada centre realitzarà un treball previ de l’esport
practicat amb els alumnes a la seva escola.

•

En aquesta jornada, els alumnes podran practicar el que han après a l’escola
competint amb alumnes d’altres escoles

•

En funció del volum de participants i d’escoles inscrites, mitjançant un sorteig
s’aparellaran els equips que representaran a les escoles.
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Calendari i horari
Data a concretar amb els professors d’educació física. Primera quinzena de
desembre.
Lloc
Escola i Pavelló Poliesportiu Municipal de Sant Josep.
Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz o Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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32. MARXA DE MUNTANYA
Objectius
•

Millorar la capacitat d’orientació en un entorn natural.

•

Fomentar la capacitat d’adaptació al medi des del vessant físicoesportiva.

•

Donar a conèixer quin és l’equipament personal mínim imprescindible per a la
pràctica del senderisme.

•

Afavorir l’aprenentatge i la consolidació d’hàbits de comportament.

•

Potenciar les relacions sòcioafectives amb els companys de grup mitjançant la
pràctica del senderisme.

•

Donar a conèixer una activitat popular de la nostra ciutat: Caminada popular.

Destinataris
Alumnes cicle superior de primària i d’ESO.
Descripció de l’activitat
•
•
•
•

Recorregut per un itinerari preestablert per camins descobrint la diversitat
natural del municipi.
Aquest itinerari transcórrer per les muntanyes que envolten el poble.
Podem gaudir d’una magnífica vista de tota la plana del Baix Llobregat.
La durada serà d’un màxim de 4 hores.

Calendari i horari
Divendres matí.
La data a concretar amb l’escola.
Lloc
Nous itineraris locals de natura seguint les fites de la caminada popular
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Informació
Regidoria d’Educació, Domingo Díaz o Juan Carlos Sánchez, tel. 93 656 98 26.
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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33. MARXA CICLISTA
Objectius
•

Integrar la bicicleta com a forma d’ocupació i gaudiment de temps lliure.

•

Conèixer l’entorn físic més proper, preservant el territori a través del seu
coneixement.

•

Adquirir uns hàbits de vida saludable.

•

Prendre consciència de la importància de les mesures de seguretat: casc,
estat de la bicicleta, atenció…

•

Prendre consciència de la importància de les normes de seguretat viària.

Destinataris
Alumnes de Cicle Superior de primària.
Descripció de l'activitat
•

L’activitat consisteix en una passejada en bicicleta per la ribera del riu
Llobregat, a través del camí habilitat al marge del riu.

•

L’itinerari tindrà un recorregut determinat depenent de la capacitat del grup
classe. El recorregut que va des de Sant Vicenç dels Horts fins a la Masia de
Can Comas, seu del Parc Agrari del Baix Llobregat te un distància de 12’5 Km
i es pot fer amb els alumnes en una hora aproximadament sense problemes.

•

Prèviament a la sortida, els professors responsables dels grups inscrits hauran
de tenir en compte aspectes com; conèixer quins alumnes saben anar en
bicicleta i quins no, recordar les normes bàsiques de circulació, revisar les
bicicletes i les mesures de seguretat personal, etc

•

És obligatori l’ús de casc i es recomana l’ús de guants.

•

Hi hauria la possibilitat, per als centres que ho sol·licitin, d’organitzar una
Xerrada - Taller de reparació i manteniment de bicicletes en els centres a
càrrec de la botiga BIKESPORTS de Sant Vicenç dels Horts.

•

Si plou o ha plogut el dia abans no es farà l’activitat.
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Calendari i horari
Un cop s’hagin formalitzat les inscripcions es pactaran els calendari de dies de
sortida amb els mestres d’educació física així com les visites de BIKESPORTS per
al taller de manteniment i reparació de bicicletes..
Lloc
A determinar amb les escoles
Informació
Regidoria d’Educació, Joel Santiago Vila, tel 93 656 98 26 educatiuentorn@svh.cat
Institut Municipal D’esports, Bartomeu Avellaneda, tel 93 602 92 00
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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34. EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA
Objectius
•
•
•
•
•

Conèixer les normes bàsiques de circulació.
Conèixer les diferents parts i elements de les vies de circulació.
Valorar els riscos de l’entorn pel que fa a la mobilitat.
Conèixer els factors personals de risc i les seves conseqüències.
Adquirir hàbits preventius.

Destinataris
Alumnat d’educació infantil (P5).
Alumnat d’educació primària.
Alumnat d’educació secundaria (ESO, batxillerat i cicles formatius).
Educació especial.
Descripció de l'activitat
•

Sessions formatives, amb jocs i activitats pràctiques, adequats al nivell educatiu.

Calendari i horari
Un cop formalitzades les inscripcions, es pactarà el calendari amb cadascuna de les
escoles.
Informació
Policia local. Tel. 93 656 61 61
http://ems.santvidigital.cat/
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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35. EL POLICIA DEL MEU BARRI I VISITA A LA PREFECTURA DE LA
POLICIA LOCAL
Objectius
•
•
•

Apropar la Policia Local de Sant Vicenç als infants.
Afavorir el contacte dels membres de la comunitat educativa amb els
diversos agents socials que actuen en el barri.
Conèixer els policies locals com un membre més de la comunitat que
actua també com un agent educatiu.

Destinataris
Alumnat de 2n a 4t d’educació primària.
Descripció de l’activitat
En aquesta activitat s’explica de forma dinàmica i participativa què és la Policia
Local, quin són els seus objectius, com actuen i quines són les seves eines de
treball.
Calendari
L’agent de la Policia Local responsable de l’activitat concerta amb cada centre
educatiu les sessions necessàries.
Lloc
Dependències de la Policia Local.
Informació
Policia local, tel. 93 656 61 61.
http://ems.santvidigital.cat/
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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36. PARC INFANTIL DE TRÀNSIT
Objectius
•
•
•

Aplicar les normes bàsiques de circulació.
Conèixer de forma pràctica les diferents parts i elements de les vies de
circulació.
Adquirir hàbits preventius de conducció.

Destinataris
Alumnat de 5è d’educació primària
Descripció de l’activitat
És una instal·lació que reprodueix situacions de circulació en un circuit tancat amb la
finalitat d’educar en la mobilitat segura. Amb diferents materials i vehicles es simulen
els carrers d’una ciutat per tal de donar consells pràctics als participants.
L’activitat té durada aproximada d’una hora.
Calendari
El calendari del parc s’ha de determinar d’acord amb les dates de cessió que
faciliti el Servei Català del Trànsit.
Lloc
Centres educatius
Informació
Policia local, tel. 93 656 61 61.
http://ems.santvidigital.cat/
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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37. V CONCURS ESCOLAR DE DIBUIX I PINTURA D’EDUCACIÓ VIÀRIA
Objectius
•
•
•
•

Donar a conèixer les normes bàsiques de circulació.
Conèixer les diferents parts i elements de les vies de circulació.
Valorar els riscos de l’entorn pel que fa a la mobilitat.
Adquirir hàbits preventius.

Destinataris
Alumnat d’educació primària
Descripció de l’activitat
L’alumnat d’educació primària ha de presentar un dibuix o pintura de tècnica lliure. El
contingut de les obres ha de fer referència a la mobilitat segura.
Les bases es faran arribar als centres educatius.
El jurat decidirà les obres guanyadores.
Calendari
L’activitat i el lliurament de premis es farà al llarg del segon trimestre escolar.
Informació
Policia local, tel. 93 656 61 61.
http://ems.santvidigital.cat/
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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38. CURS DE TÈCNIQUES DE CONDUCCIÓ DELS CICLOMOTORS
Objectius
•
•
•

Conèixer de forma pràctica la conducció dels ciclomotors.
Aplicar les normes bàsiques de circulació.
Adquirir hàbits preventius de conducció.

Destinataris
Alumnat de 4t d’ESO
Descripció de l’activitat
L’activitat es divideix en una part teòrica i una pràctica. La part teòrica es fa a l’aula i
es treballa les característiques dels ciclomotors, la documentació i indumentària
necessaris i la conducció segura dels mateixos. La part pràctica es fa amb
ciclomotors al pati del centre i es posen en pràctica les tècniques de conducció
segura.
La durada de l’activitat és de dues hores.
Calendari
El calendari del parc s’acordarà en funció de la disponibilitat del Servei Català del
Trànsit.
Lloc
Centres i patis escolars.
Informació
Policia local, tel. 93 656 61 61.
http://ems.santvidigital.cat/
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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39. ORIENTACIÓ I RECONEIXEMENT DELS SERVEIS TET – L’AVENTURA
DEL MÓN LABORAL
Objectius
•

Fer prendre consciència als joves de la importància de la presa de
decisions de futur.

•

Donar a conèixer als joves els serveis municipals que formen part del circuit
TET.

•

Trencar alguns dels tòpics que tenen els joves en relació al món laboral i
apropar-los a les característiques reals d’aquest.

•

Ajudar a prendre una decisió sobre els estudis o la formació a continuar.

•

Donar suport als professionals dels centres en els processos d’orientació.

Destinataris
Alumnes 4t d’ ESO i grup reduït de 3r d’ESO (repetidors)
Descripció de l’activitat
Aquesta activitat forma part del programa L’Aventura del món laboral, que porta a
terme l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (des d’Educació, Promoció
Econòmica i Joventut). Aquest programa està pensat com a eina de suport als
programes d'orientació que es dissenyen als centres educatius de secundària de
Sant Vicenç dels Horts per a l'alumnat d'ensenyament secundari obligatori i
postobligatori. Va néixer amb la voluntat de facilitar als joves la presa de decisions
pel que fa al seu itinerari personal en relació amb la seva vida formativa i laboral.
Amb l’activitat “Orientació i reconeixement de serveis TET” s’organitzen visites
guiades per a l’alumnat de 2n cicle de la ESO on els joves, acompanyats pel seu
professorat i els responsables de cada servei, fan un circuit pels diferents serveis
municipals TET (Transició Escola-Treball) per conèixer els recursos d’orientació i
d’acompanyament acadèmic i professional que tenen en el seu municipi.
L’activitat es realitza un matí del segon trimestre des de les 10 a les 13h
aproximadament.
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Les visites pel circuit TET preveuen:
•

1r, Visita activa al Punt d’Informació Juvenil La motxilla i al servei TET
Distribució del tríptic sobre el dispositiu local TET
Presentació dels responsables del servei
Explicació de què es fa en el punt i que hi poden trobar

•

2n, Visita a l’Espai Jove La Capella
Presentació dels responsables del servei
Explicació del servei d’orientació laboral per als joves (dimarts tarda)

•

3r, Visita activa al Centre Municipal de Promoció Econòmica Molí dels
Frares, per conèixer els espais i els serveis que hi poden trobar:
Servei local d’ocupació
Club feina
Borsa de treball
Empresa i formació

Calendari i horari
A determinar amb els centres. Preferiblement inicis del 2n trimestre
Informació
Punt d’Informació Juvenil La Motxilla i servei TET. Regidoria de Joventut.
Edifici de la Foneria. Carrer claverol, 6-8. tel. 93 602 92 00
Estrella Olmo, pij@svh.cat i Leonor Vico, joventut@svh.cat
Regidoria d’Educació. Joel Santiago Vila.
tel. 93 656 98 26 educatiuentorn@svh.cat
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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40. JOVE I TREBALL. TAULES RODONES – L’AVENTURA DEL MÓN
LABORAL
Objectius
•

Fer prendre consciència als joves de la importància de la presa de
decisions de futur.

•

Oferir diferents visions de la realitat del món laboral per als joves. Una visió
des de l’experiència directa.

•

Trencar alguns dels tòpics que tenen els joves en relació al món laboral i
apropar-los a les característiques reals d’aquest.

•

Ajudar a prendre una decisió sobre els estudis o la formació a continuar.

•

Donar suport als professionals dels centres en els processos d’orientació.

Destinataris
Alumnes de Batxillerat i cicles formatius
Descripció de l’activitat
Aquesta activitat forma part del programa L’Aventura del món laboral, que porta a
terme l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (des d’Educació, Promoció
Econòmica i Joventut). Aquest programa està pensat com a eina de suport als
programes d'orientació que es dissenyen als centres educatius de secundària de
Sant Vicenç dels Horts per a l'alumnat d'ensenyament secundari obligatori i
postobligatori. Va néixer amb la voluntat de facilitar als joves la presa de decisions
pel que fa al seu itinerari personal en relació amb la seva vida formativa i laboral.
Organització de taules rodones per alumnes de batxillerat i cicles formatius amb
l’objectiu d’oferir diferents exemples i visions de la realitat del món laboral.
Per a les taules rodones es comptarà amb la presència d’un empresari, un
representant sindical i un jove treballador (exalumne), tres exemples lligats a
l’entorn més proper del jovent al qual s’adreça la xerrada (professionals de la
família professional que estudien els joves). Una visió des de l’experiència directa.
Aspectes que es tractaran:
• Quines són les tendències del món laboral actualment
• Canvis dels sectors productius
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•
•
•
•
•

Tipus de contractacions, salaris, horaris laborals
Empreses: contractació i explotació
Relació entre la qualitat de la feina i la formació
Percepció que tenen els empresaris dels joves
Actitud dels joves davant del treball

Calendari i horari
A determinar amb els centres. Preferiblement durant el 2n trimestre
Informació
Punt d’Informació Juvenil La Motxilla i servei TET. Regidoria de Joventut.
Edifici de la Foneria. Carrer claverol, 6-8. tel. 93 602 92 00
Estrella Olmo, pij@svh.cat i Leonor Vico, joventut@svh.cat
Regidoria d’Educació. Joel Santiago Vila.
tel. 93 656 98 26 educatiuentorn@svh.cat
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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41. TALLER D’EMPRENEDORIA – L’AVENTURA DEL MÓN LABORAL
Objectius
•

Fer prendre consciència als joves de la importància de la presa de
decisions de futur.

•

Trencar alguns dels tòpics que tenen els joves en relació al món laboral i
apropar-los a les característiques reals d’aquest.

•

Ajudar a prendre una decisió sobre els estudis o la formació a continuar.

•

Donar suport als professionals dels centres en els processos d’orientació.

Destinataris
Alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles
Descripció de l’activitat
Aquesta activitat forma part del programa L’Aventura del món laboral, que porta a
terme l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (des d’Educació, Promoció
Econòmica i Joventut). Aquest programa està pensat com a eina de suport als
programes d'orientació que es dissenyen als centres educatius de secundària de
Sant Vicenç dels Horts per a l'alumnat d'ensenyament secundari obligatori i
postobligatori. Va néixer amb la voluntat de facilitar als joves la presa de decisions
pel que fa al seu itinerari personal en relació amb la seva vida formativa i laboral.
Taller de 2 hores a càrrec d’una tècnica de creació d’empreses del Departament
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament. Taller pràctic mitjançant jocs.
Aspectes que es tracten:
• Trets i habilitats d’una persona emprenedora
• Passos bàsics per muntar una empresa
• Com generar idees de negoci
Calendari i horari
A determinar amb els centres. Preferiblement durant el 2n trimestre
Informació
Departament de Promoció Econòmica,
Responsable Lola Rodríguez, tel. 93 680 71 00, promedi@svh.cat
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Regidoria d’Educació. Joel Santiago Vila,
tel. 93 656 98 26 educatiuentorn@svh.cat
Inscripcions
Utilitzeu el full d’inscripció electrònic que ha rebut el vostre centre per c/e. També
el podeu trobar al web del Servei Educatiu BLl-6 (www.reporteducacio.cat/), i feu-lo
arribar a la Regidoria d’Educació, per correu electrònic, abans del 24 de setembre.
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WEBS D’INTERÈS
Al web dels SERVEIS EDUCATIUS BLL-6 http://www.reporteducacio.cat hi podeu
trobar penjat aquest mateix catàleg així com les fitxes d’inscripcions i els fulls de
valoració del recull d’Accions de Dinàmica Educativa curs 2011-2012.
També hi trobareu la programació del cicle de cinema i del cicle de teatre i
audicions musicals adreçat a les escoles amb els seus calendaris i horaris.
Per tal de poder fer un treball previ i/o posterior a l’activitat, algunes de les accions
disposen d’una documentació específica amb propostes didàctiques. La proposta
didàctica sobre els gegants i el mamut Venux, el material per a les visites a
l’Ajuntament o l’Aula Dial en són alguns exemples.
Al web de l’Ajuntament www.svh.cat/aventuramonlaboral podeu trobar informació
sobre el programa d’orientació per a la transició escola treball L’aventura del món
laboral i el contingut de la maleta pedagògica relacionada.
Altres webs de l’Ajuntament són:
- www.svh.cat/senselimit Serveis de Salut Jove a Sant Vicenç dels Horts
- http://ems.santvidigital.cat/ Educació per la mobilitat segura (Policia Local)
- http://radio.santvidigital.cat/ Ràdio municipal de Sant Vicenç dels Horts
Finalment, webs d’algunes entitats i equipaments que participen en alguna
d’aquestes accions de dinàmica educativa per les escoles:
-

Parc Agrari del Baix Llobregat. Xarxa de parcs Naturals
http://diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?Parc=9
El Bitxo. Escola de teatre i +
http://www.elbitxoteatre.cat/index.html
Societat Cultural La Vicentina
http://www.lavicentina.com/
Associació Catalana d’amics del Poble Sahrauí
http://www.acaps.cat/
Colla de Diables “Angels Diabolics” de Sant Vicenç dels Horts.
http://www.angelsdiabolics.cat/
Colla de Geganters i Grallers de Sant Vicenç dels Horts
http://webs.gegants.cat/svdelshorts/
Biblioteca Les Voltes de Sant Vicenç dels Horts
http://biblioteca.santvidigital.cat
Bloc de la sala Infantil de la Biblioteca les Voltes de Sant Vicenç dels Horts.
http://bibliovoltes.blogspot.com
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Una iniciativa conjunta de

Amb la col·laboració

i amb el suport
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