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

 Taula resum 

PROPOSTES PER A LES ESCOLES DE MANLLEU CURS 2022-23 TAULA RESUM 

Les activitats amb el camp ESS formen part del catàleg d’activitats de la Xarxa 
d’Economia Social i Solidària alTERna’t. A la fitxa de les activitats les trobareu 
identificades amb la icona de la xarxa alTERna’t. 
 

 

Petits infants 

Ref. Activitat Àrea Temàtica Pàg Contacte Durada ESS 

EB 1.1 Conta-contes: La Gretoneta 1. Artística  5 torrentsce@manlleu.cat 45 min   

EB 2.1 Coneguem la biblioteca.  2. Biblioteca  6 silvestregn@diba.cat 1 h   

EB 2.2 La Biblioteca visita l'escola bressol.  2. Biblioteca 7 silvestregn@diba.cat 1 h   

EB 3.1 L'hort a l'escola 3. Medi ambient 8 colombd@manlleu.cat 
Segons criteri  
del centre 

Sí 

EB 3.2 Separem els residus! 3. Medi ambient 9 colombd@manlleu.cat 30 min - 1 h. Sí 

EB 3.3 Visita a la deixalleria 3. Medi ambient 10 colombd@manlleu.cat 1 h Sí 

EB 3.4 
Visita als horts de can Sangles, de 
la platja del Dolcet- can Ramisa i de 
la Coma 

3. Medi ambient 11 colombd@manlleu.cat 1 h Sí 

EB 4.1 Doga. Ioga amb gos 4. Salut 12 brachsfn@manlleu.cat 1 h Sí 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

Àrea temàtica 1. Artística 

EB 1.1 Conta-contes: La Gretoneta 

 

Durada: 45 min. Calendari: Mesos d'octubre a juny 
Modalitat: Taller 

Contacte:  Elisabet Torrents| torrentsce@manlleu.cat  
 

 

Descripció 

Taller musical. La Gretoneta ha vingut per cantar-nos un conte. Saps per què? 

Objectius 

• Gaudir amb els canta-contes: la música i el teatre. 

• Aprendre a seguir el ritme, moure el cos i jugar una estona. 

• Descobrir les aventures de la Gretoneta, missatges i valors. 

Continguts 

Medi ambient, amistat, autoestima, cooperació. 

Metodologia 

Taller de canta-contes 

Espai  

Sala 

Material necessari 

Punt de llum 

Qui realitza l’activitat 

Companyia d'Animació Sociocultural El Sac, Inventora de Jocs 

www.elsac.cat
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

Àrea temàtica 2. Biblioteca 

EB 2.1 Coneguem la biblioteca 

 

Durada: 1 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Visita 

Contacte:  Núria Silvestre| silvestregn@diba.cat  

 

Descripció 

Visita a la biblioteca amb la narració d'un conte. 

Objectius 

• Descobrir el món dels contes: desplegables, tous, amb lletra, només il·lustrats, etc. 

• Conèixer els hàbits a la biblioteca: mans netes, passar les pàgines a poc a poc, conservar 

els llibres per als altres nens, explicar que s’han de tornar en el termini marcat, etc. 

• Aprendre a escoltar i a seguir el fil argumental d’una història: narració d’un conte 

• Conèixer la Biblioteca Municipal 

Continguts 

Es fa una introducció general a la Biblioteca. L’escola pot demanar a la biblioteca que el conte que 

s’explica s’adapti als continguts que s’estiguin treballant a l’escola: els colors, les formes, contes 

tradicionals, etc. 

Metodologia 

La bibliotecària reuneix tot el grup-classe a una sala de la biblioteca. Amb l’ajut d’un cistell de 

llibres conta als infants la diversa tipologia de contes que hi ha a la biblioteca. Es parla dels hàbits 

a la biblioteca i com funciona el carnet de préstec. S’acaba l’explicació amb un conte. Tot seguit 

s’ensenya on són els llibres: els nens i nenes poden mirar-los. Es dona als docents un full per als 

pares i mares que detalla que els seus fills han anat a la biblioteca, que conté un formulari per 

poder fer el carnet de préstec. 

Espai  

Biblioteca 

Qui realitza l’activitat 

Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA 

https://www.bibliotecamanlleu.cat/ 

Observacions 

Es pot demanar de fer visites del grup-classe amb els pares dels infants. En aquest cas el conte 

triat s’adapta perquè els pares participin en l’explicació. 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

EB 2.2 La Biblioteca visita l'escola 
bressol 

 

Durada: 1 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Xerrada 

Contacte:  Núria Silvestre| silvestregn@diba.cat  

Descripció 

Presentació de la Biblioteca i explicació sobre la importància de la lectura 

Objectius 

• Descobrir el món dels contes: contes desplegables, contes tous, contes amb lletra etc. 

• Conèixer els hàbits a la biblioteca: mans netes, passar les pàgines a poc a poc, conservar 

els llibres per als altres nens, explicar que s’han de tornar en el termini marcat, etc. 

• Aprendre a escoltar i a seguir el fil argumental d’una història: narració d’un conte.  

• Explicar als pares i mares les potencialitats de la biblioteca pública com a eina de suport 

educatiu i lector. 

• Fer una activitat amb alumnes i pares. 

• Conèixer la Biblioteca Municipal. 

Continguts 

Què és la biblioteca? Què s’hi pot fer? L’escola pot demanar a la biblioteca que el conte que 

s’explica s’adapti als continguts que s’estiguin treballant a l’escola: els colors, les formes, contes 

tradicionals, etc. Només es farà una visita a cada escola bressol. S’aconsella programar aquesta 

activitat fora d’horari lectiu i convidar els pares a participar-hi. 

Metodologia 

La bibliotecària va a l’escola bressol amb un cistell ple de llibres. Reuneix tot el grup-classe a una 

sala de l’escola. Es parla dels hàbits a la biblioteca i com funciona el carnet de préstec. S’acaba 

l’explicació amb un conte. S’explica als pares com poden fer el carnet de préstec: se’ls entrega un 

formulari per demanar-lo. Es convida a pares i infants a llegir i mirar els contes que s’han portat. 

Espai  

Sala 

Qui realitza l’activitat 

Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA    www.bibliotecamanlleu.cat 

Observacions 

A partir d’aquesta visita es poden preparar lots de contes per llegir a l’aula: l’Escola Bressol ha de 

venir a buscar-los a la Biblioteca. S’inicia així una relació escola-biblioteca, infants-llibres.
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

Àrea Temàtica 3. Medi ambient 

EB 3.1 L'hort a l'escola 

 

Durada: Segons el criteri del centre. 
Calendari: 2n trimestre. Dilluns de la setmana ambiental 
Modalitat: Taller 

Contacte:  M. Dolors Colom| colombd@manlleu.cat  

Descripció 

Taller d'horticultura ecològica als centres escolars. 

Objectius 

Iniciar els nens i nenes en alguns aspectes relacionats amb l’horticultura ecològica: el procés de 

compostatge, la germinació de les llavors, les plantes aromàtiques i medicinals 

Continguts 

• Activitat 1: El nom de les llavors.  

• Activitat 2: L’hort farmaciola.  

• Altres propostes d’activitats 

Metodologia 

Activitats dirigides pel mateix professorat del centre, seguint les indicacions bàsiques del manual 

d’ús. 

Espai  

A l’aula i a l’hort o taules de cultiu de cada centre. 

Material necessari 

S’entregarà: 

• El manual d’ús en format digital. 

• Compost, llavors, planter: quantitats i espècies semblants al curs passat. 

Qui realitza l’activitat 

Professorat de cada centre 

Observacions 

Uns dies abans de l’entrega, s’informarà als centres del contingut exacte del lot, perquè es pugui 

programar bé l’activitat. Les llavors i el planter s’entregaran a tots els centres el dilluns de la 

setmana ambiental 2020. El cost pel centre és gratuït. 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

EB 3.2 Separem els residus! 

Durada: 30 min - 1 h. Calendari: 1r trimestre (preferiblement) 
Modalitat: Taller 

Contacte:  M. Dolors Colom| colombd@manlleu.cat  

Descripció 

Es tracta d’un joc, on els alumnes hauran de discernir entre diversos elements, distingint els 

residus dels éssers vius i intentant netejar un parc, tot reciclant les escombraries que han d’anar 

pescant amb canyes o agafant amb les mans. 

Objectius 

Transmetre coneixements sobre la selecció de residus domèstics d’una forma lúdica i divertida, a 

més de fomentar consciència cívica d’un entorn natural. 

Continguts 

És convenient que els infants coneguin que participaran en una activitat d’aprenentatge en forma 

de joc feta per persones de fora de l’escola. No precisen continguts específics del tema, però 

aconsellem que es faci una explicació als nens/es sobre la temàtica que es treballarà en el taller. 

Metodologia 

• S’utilitza una catifa, tela verda, simulant la “gespa” d’un parc o jardí de la ciutat. Els infants 

s’asseuen al seu voltant, sense trepitjar-la.  

• S’explica que la catifa de “gespa” representa un parc o jardí com els que ens podem trobar 

pels voltants de la ciutat. 

• S’escampen elements naturals i diferents residus. Cada vegada que traiem un element es 

preguntarà als alumnes que el reconeguin.  

• Quan tinguem tots els elements escampats per sobre la “gespa”, es preguntarà si els hi 

agrada veure el parc brut...  

• S’entregarà una canya petita amb un imant als alumnes perquè pesquin un residu, o bé 

s’agafaran els residus directament amb les mans. Quan l’hagin pescat, se’ls hi preguntarà 

on ho llençarien. 

• Hi haurà 4 contenidors, corresponents a les separacions que es fan actualment de vidre, 

multiproducte, orgànic i resta. Deixaran el residu al contenidor que correspongui.  

• Finalment, es fa una reflexió si els hi agrada més el jardí al final del joc o al principi. 

Espai  

Espai ampli: sala, jardí, pati de l'escola o parc. 

Qui realitza l’activitat 

Personal tècnic de l'Ajuntament de Manlleu 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

EB 3.3 Visita a la deixalleria 

 

Durada: 1 h. Calendari: Curs 2022-23. Preferiblement els dimecres al matí 
Modalitat: Visita 

Contacte:  M. Dolors Colom| colombd@manlleu.cat  

 

Descripció 

Visita per conèixer la recollida selectiva i com funciona la deixalleria a Manlleu.  

Objectius 

• Conèixer com es fa la recollida selectiva a Manlleu.  

• Visitar la deixalleria municipal per saber com funciona i quins residus s’hi han de portar. 

Continguts 

• Funcionament de la deixalleria (residus que s’hi ha de portar, peculiaritats...). 

• Explicació dels serveis i recollides complementàries adreçades a la ciutadania.   

• La funció de la deixalleria com una peça més de la recollida selectiva. 

Metodologia 

Es simularà que els nens i nenes venen a portar residus a la deixalleria per conèixer quins residus 

cal portar-hi i com s’han de separar.  

Espai  

Deixalleria municipal del Verdaguer 

Material necessari 

Podeu portar alguns residus i els anirem separant durant la visita 

Qui realitza l’activitat 

La visita serà guiada per personal del Servei de Medi Ambient de l’ajuntament i s’adaptarà a l’edat 

dels nens i nenes. 

http://www.manlleu.cat 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

EB 3.4 Visita als horts de can Sangles, 
de la platja del Dolcet- can Ramisa i 
de la Coma 

 

Durada: 1 h.  
Calendari: 3r trimestre (preferiblement matins de maig i juny) 
Modalitat: Visita 

Contacte:  M. Dolors Colom| colombd@manlleu.cat  

Descripció 

Visita als horts municipals de Manlleu per conèixer aspectes de la seva història, socials, 

mediambientals, i característiques del seu funcionament. 

Objectius 

Depenent de l’edat dels alumnes es pretén:  

• Conèixer una activitat tradicional dels entorns fluvials i el cas concret de Manlleu. 

• Aprendre la importància del consum de productes locals per a la conservació del medi 

ambient. 

• Aprendre que a partir dels residus orgànics casolans podem obtenir adob per a l’hort.  

• Conèixer el funcionament de l’hort (les verdures i hortalisses i l’època de plantació). 

Continguts 

S’explicaran els aspectes històrics, socials i mediambientals dels horts municipals, així com les 

principals característiques d’un hort ecològic. També veurem els diferents tipus de verdures i 

hortalisses que s’estan conreant (calendari de plantació i recol·lecció). S’explicarà com adobar 

l’hort a partir de fer compostatge casolà. 

Metodologia 

Primer es farà una visita per l’espai dels horts guiada per personal del Servei de Medi Ambient de 

l’Ajuntament. Al final, es realitzarà una dinàmica lúdica com a final de l’activitat. 

Espai  

Als horts municipals de Can Sangles (Museu del Ter) / Horts de la platja del Dolcet / Can Ramisa i 

als horts de la Coma. 

Qui realitza l’activitat 

Tècnica de medi ambient 

http://www.manlleu.cat/ 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

Àrea temàtica 4. Salut 

EB 4.1 Doga. Ioga amb gossos 

 

Durada: 1 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 

Contacte:  Núria Brachs| brachsfn@manlleu.cat  

 

Descripció 

Activitat de relaxació amb interacció amb gossos. 

Objectius 

• Connectar i contactar amb els animals, en aquest cas el gos. 

• Regular el cos i la ment practicant ioga. 

• Gaudir d’una activitat de relaxació i amb contacte amb un ésser viu. 

• Descobrir el ioga i la tinença responsable dels gossos. 

Metodologia 

Intervenció assistida amb gos 

Espai  

Sala o espai de psicomotricitat 

Material necessari 

Ordinador amb connexió a Internet i projector/pantalla. 

Qui realitza l’activitat 

L’estímul. Centre de desenvolupament infantil i Teràpia Ocupacional 

Observacions 

Cal poder accedir amb confiança al centre educatiu amb el gos de teràpia que acompanyarà al 

professional que portarà a terme la intervenció. Cal prèviament informar si hi ha infants amb 

aversió, fòbies o traumes previs. Tota l’activitat serà amb respecte i amor als animals com la 

recerca de l’aprenentatge compartit 

 

 



 

 

  



 

 

 

 


