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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

Famílies i professorat 

FP 1 Mutilació genital femenina 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Xerrada 
Adreçada a:  professorat 

Contacte:  Mossos d'esquadra| Itpg433@gencat.cat  

Descripció 

Xerrada sobre la Mutilació Genital Femenina, el marc normatiu, mesures de prevenció, mesures 

cautelars, professionals, sensibilització i reflexió... 

Objectius 

• Donar a conèixer què és la Mutilació Genital Femenina (MGF). 

• Informar que la pràctica de la MGF és un delicte al nostre país. 

• Informar sobre el marc normatiu/jurisprudència actual de la MGF. 

• Informar sobre les mesures de prevenció que preveu la Llei 5/2008 per eradicar la MGF. 

• Donar a conèixer el Protocol d’actuacions per prevenir la MGF, del Departament d’Acció 

Social i Ciutadania, de la Secretaria per a la Immigració, Generalitat de Catalunya. 

• Informar sobre quina és la població de risc de MGF. 

• Exposar els indicadors de risc de MGF. 

• Informar sobre què és la denúncia, qui pot denunciar i qui té l’obligació de fer-ho.  

• Informar de les mesures cautelars que l’autoritat judicial pot adoptar en els casos de risc 

de MGF, especialment quan el cas és de risc urgent. 

• Donar a conèixer el servei dels Grups d’Atenció a la Víctima de la PG-ME que són els 

encarregats de realitzar el seguiment d’aquests casos. 

•  Reforçar la prevenció de la MGF a través de l’abordatge integral i multidisciplinari, davant 

la imposició legal. 

•  Presentar qui són els professionals que intervenen en un cas de MGF. 

•  Informar sobre nous reptes a afrontar per la prevenció, detecció i abordatge integral de 

la MGF. 

•  Sensibilització i promoció d’espais de reflexió per l’abordatge d’un cas de MGF.""" 

Metodologia 

Presentació adreçada al professorat per informar sobre el marc legal que es regeix en l’estat 

espanyol atenent la MGF, sensibilitzar sobre les conseqüències físiques, psicològiques i sexuals de 

practicar una MGF i, alhora, introduir elements per promoure la reflexió entorn els motius que 

justifiquen la mutilació per part de les comunitats practicants amb la intenció d’estimular un canvi. 

Qui realitza l’activitat 

Mossos d'esquadra  

Observacions 

Aquesta activitat és susceptible de canvis 



6  Famílies i professorat 

 
Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

FP 2 Internet segura per a mares, 
pares i docents 

 

Durada: 1 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Adreçada a:  famílies i professorat 

Contacte:  Mossos d'esquadra| Itpg433@gencat.cat  

Descripció 

Facilitar eines i recursos als educadors, mares i pares per tal que puguin col·laborar en la tasca de 

prevenció dels perills d’Internet. 

Oferir consells bàsics sobre:  

• Contrasenya. 

• Grup d’investigació 

• Els virus: troians i espies. 

• El xat i la missatgeria 

Objectius 

Informar sobre els perills que es poden trobar els menors navegant per Internet. 

Explicar els avantatges i desavantatges que pot tenir navegar per Internet pels menors. 

Explicar les qüestions legals i la normativa vigent:  oferir diversos contactes d’ajuda i suport." 

Continguts 

Continguts nocius i il·legals de navegar per internet 

Metodologia 

Presentació informativa adreçada a alumnes, professorat i pares per tal de resoldre tots els dubtes 

relacionats amb el món d’Internet, i ajudar a fer-ne un bon ús. 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Qui realitza l’activitat 

Mossos d'esquadra 

Observacions 

Aquesta activitat és susceptible de canvis 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

FP 3 Mobilitat segura per a mares i 
pares 

 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Adreçada a:  famílies 

Contacte:  Mossos d'esquadra| Itpg433@gencat.cat  

Descripció 

Com a complement a les activitats que es realitzen amb els infants i joves als centres educatius, 

es poden fer sessions amb els pares i les mares dels alumnes, a l’hora que s’incideix en les 

conductes de risc més freqüents dels adults en la mobilitat. 

Objectius 

Identificar, percebre i valorar les situacions de risc més habituals a cada edat com a vianant i com 

a conductor. enir consciència de quins són els propis límits en cada moment i, si cal, disminuir el 

risc assumit per mantenir un nivell òptim de seguretat. Adonar-se de la mesura en què ens deixem 

influir i dels àmbits en què ho fem i valorar la importància dels propis criteris a l’hora de prendre 

decisions independentment de les influències externes. 

Metodologia 

Els mètodes que s’utilitzen són participatius, en grups o individuals, i adaptats a l’espai de què es 

disposa i a l’entorn. Perquè l’aprenentatge tingui significat per al destinatari ha de ser proper a ell 

i s’intenta que connecti amb les seves emocions i experiència. Per això, les activitats parteixen de 

les idees prèvies i les experiències dels participants, 

es potencia l’intercanvi entre ells i es pretén que siguin distretes i motivadores, per tal d’arribar a 

l’objectiu de la sessió. Per exemple, les metodologies més utilitzades són: debats, pluges d’idees, 

jocs, dilemes, converses guiades, treball en petits grups, casos, exercicis analògics, etc. S’utilitzen 

materials audiovisuals, presentacions multimèdia i programacions d’activitats i d’unitats 

didàctiques. 

Espai  

Aula 

Qui realitza l’activitat 

Mossos d'esquadra 

Observacions 

Aquesta activitat és susceptible de canvis 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

FP 4 Nous grups juvenils organitzats i 
violents 

 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Xerrada 
Adreçada a:  famílies i professorat 

Contacte:  Mossos d'esquadra| Itpg433@gencat.cat  

Descripció 

Donar informació relativa a les característiques dels grups, història, simbologia, conductes... per 

tal que puguin detectar la presència de joves relacionats amb NGJOV i des d’un bon principi poder 

actuar per desvincular als joves dels grups. 

Objectius 

Fomentar la feina transversal tan necessària per afrontar aquest fenomen.  Desmitificar els mites 

relacionats amb les bandes llatines  que tanta alarma social han generat. 

Metodologia 

Presentació amb Power Point. 

Espai  

Aula 

Qui realitza l’activitat 

Mossos d'esquadra 

Observacions 

Aquesta activitat és susceptible de canvis 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

FP 5 Camins després de l'ESO 

 

Durada: 1,5 h. Calendari: Principis 2n trimestre 
Modalitat: Xerrada 
Adreçada a:  famílies 

Contacte:  Núria Brachs| brachsfn@manlleu.cat  

Descripció 

Xerrada dirigida a les famílies dels Centres Educatius del municipi sobre les opcions un cop 

acabada l'Educació Secundària Obligatòria. 

Objectius 

• Informar de les opcions que hi ha després de 4t ESO.  

• Resoldre els dubtes i preocupacions de les famílies.  

• Donar importància al seguiment de la formació un cop acabada l'Educació Obligatòria. 

Continguts 

Opcions educatives després de la secundària. 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Projector 

Qui realitza l’activitat 

Tècnica OPE Feina 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

FP 6 Alimentem correctament als 
nostres fills? 

 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Xerrada 
Adreçada a:  famílies 

Contacte:  Txell Bonet| mbonetco.cc.ics@gencat.cat  

Descripció 

L’alimentació saludable s’ha de començar a establir des de ben petits, els pares i mares són els 
principals models en què es fixen els fills i filles a l’hora d’adquirir uns hàbits alimentaris per això, 
és necessari que els pares i mares tinguin els coneixements suficients per poder seguir una 
alimentació saludable. 

Objectius 

Orientar a pares i mares per tal de millorar l’alimentació dels seus fills i filles 

Continguts 

Es farà una introducció als pilars bàsics de l’alimentació saludable i es desmitificaran conceptes 

erronis sobre alimentació. 

Metodologia 

Xerrada participativa 

Espai  

Aula o Sala 

Material necessari 

Projector i pantalla 

Qui realitza l’activitat 

Txell Bonet (Dietista-Nutricionista, EAP Manlleu) 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

FP 7 Introducció a l’alimentació 
complementària (Baby Led Weaning) 

 
 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 

Modalitat: Xerrada 
Adreçada a:  famílies 

Contacte:  Txell Bonet| mbonetco.cc.ics@gencat.cat  

 

Descripció 

El Baby Led Weaning és un nou mètode d’introducció dels aliments a partir dels 6 mesos. És una 

manera més natural d’introducció que els purés i triturats, que afavoreix el desenvolupament dels 

nadons per tal que aprenguin a menjar sols. 

Objectius 

Donar a conèixer el mètode BLW als pares i mares per tal de poder aplicar-lo amb seguretat 

Continguts 

Es donaran els principals coneixements relacionats amb la introducció de l’alimentació 

complementària en nadons, s’explicarà en què consisteix el mètode d’alimentació, quins beneficis 

té, com saber si el nadó està preparat i es resoldran els dubtes i inquietuds. 

Metodologia 

Xerrada participativa 

Espai  

Aula o Sala 

Material necessari 

Projector i pantalla 

Qui realitza l’activitat 

Txell Bonet (Dietista-Nutricionista, EAP Manlleu) 



 

 

 


