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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 Modalitat Durada Calendari ESS P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

P 1.1 La tècnica del Collage Art, ciència i història 11 torrentsce@manlleu.cat Taller 
Dues 
sessions 
d'1,5 h 

Curs 2022-23                     

P 1.2 Zentangle Art, ciència i història 12 torrentsce@manlleu.cat Taller 1,5 h Curs 2022-23                     

P 2.1 Anem a mirar contes Biblioteca 13 silvestregn@diba.cat Visita 1 h Curs 2022-23                     

P 2.2 Coneguem la biblioteca Biblioteca 14 silvestregn@diba.cat Visita 1 h Curs 2022-23                     

P 2.3 
Parlem de llibres. La 
Biblioteca recomana 

Biblioteca 
15 silvestregn@diba.cat Tertúlia 1 h Curs 2022-23                     

P 2.4 Què és una biblioteca? 
Biblioteca 

16 silvestregn@diba.cat Taller 1 h Curs 2022-23                     

P 3.1 
Contes a la vora de totes les 
llengües que parlem 

Diversitat i convivència 17 torrentsce@manlleu.cat Taller 30 min Curs 2022-23 Sí                   

P 3.2 
Descobreix la ciutat 
educadora 

Diversitat i convivència 
18 torrentsce@manlleu.cat Recurs - Curs 2022-23                     

P 3.3 
Els cinc acords de 
convivència 

Diversitat i convivència 
19 fontma@manlleu.cat Taller 

2 h o dues 
sessions 
d'1 h 

1r trimestre Sí                   

P 3.4 
Els meus veïns pirates | Una 
gran família  

Diversitat i convivència 
20 fontma@manlleu.cat Taller 1 h 1r trimestre Sí                   

P 3.5 
Mediació: una mirada positiva 
als conflictes i a la seva 
resolució 

Diversitat i convivència 
21 fontma@manlleu.cat Taller 2 h Curs 2022-23                     

P 4.1 De l'escola al centre comercial 
Economia, comerç i 
consum responsable 

22 vergesgl@manlleu.cat Taller 1 h Curs 2022-23 Sí                   
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Ref. Activitat Àrea temàtica Pàg Contacte Modalitat Durada Calendari ESS P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

P 4.2 El paper artesà 
Economia, comerç i 
consum responsable 

23 morenogo@manlleu.cat Taller 1,5 h Curs 2022-23 Sí                   

P 4.3 
El valor del comerç urbà de 
proximitat i l'ofici de botiguer 

Economia, comerç i 
consum responsable 

24 bulbenamt@manlleu.cat 
roleplay + 
visita 

3 h matí + 
1,5 h tarda 

Curs 2022-23 Sí                   

P 4.4 Feltre: fem teixit sense teixir! 
Economia, comerç i 
consum responsable 

25 brachsfn@manlleu.cat Taller 1,5 h Curs 2022-23 Sí                   

P 4.5 
La granja de Les Basses i 
elaboració de mató 

Economia, comerç i 
consum responsable 

26 brachsfn@manlleu.cat Visita 2 h Curs 2022-23 Sí                   

P 4.6 Oh!, la joguina no juga  
Economia, comerç i 
consum responsable 

27 vergesgl@manlleu.cat Taller 1 h Curs 2022-23                     

P 4.7 Un forat al moneder 
Economia, comerç i 
consum responsable 

28 vergesgl@manlleu.cat Taller 1,5 h Curs 2022-23 Sí                   

P 5.1 Com som? 
Igualtat de gènere i 
prevenció de 
violències masclistes 

29 masramonfh@manlleu.cat Taller 1 h 1r trimestre                     

P 5.2 
Contes no sexistes: 'La 
història dels Bonobos amb 
ulleres' 

Igualtat de gènere i 
prevenció de 
violències masclistes 

30 masramonfh@manlleu.cat Taller 1 h 1r trimestre                     

P 5.3 
Contes no sexistes: 'Rosa 
Caramel' 

Igualtat de gènere i 
prevenció de 
violències masclistes 

31 masramonfh@manlleu.cat Taller 1,5 h 1r trimestre Sí                   

P 5.4 
Els jocs i les joguines, de 
nens o nenes? 

Igualtat de gènere i 
prevenció de 
violències masclistes 

32 masramonfh@manlleu.cat Taller 1 h 1r trimestre                     

P 5.5 Estimar no fa mal 
Igualtat de gènere i 
prevenció de 
violències masclistes 

33 masramonfh@manlleu.cat Taller 1,5 h 1r trimestre Sí                   

P 5.6 
Hi havia un gos, hi havia un 
gat... diversitat! 

Igualtat de gènere i 
prevenció de 
violències masclistes 

34 masramonfh@manlleu.cat Taller 1 - 2 h 1r trimestre                     

P 5.7 I si sortim de la caixa? 
Igualtat de gènere i 
prevenció de 
violències masclistes 

35 masramonfh@manlleu.cat Taller 1 - 2 h 1r trimestre                     

P 5.8 Podem escollir 
Igualtat de gènere i 
prevenció de 
violències masclistes 

36 masramonfh@manlleu.cat Taller 1 h 1r trimestre                     

P 5.9 
Prínceps blaus, princeses i 
gripaus 

Igualtat de gènere i 
prevenció de 
violències masclistes 

37 masramonfh@manlleu.cat Taller 1,5 h 1r trimestre                     

P 5.10 
Relacions i violències 2.0 amb 
perspectiva de gènere 

Igualtat de gènere i 
prevenció de 
violències masclistes 

38 masramonfh@manlleu.cat Taller 2 h 1r trimestre                     
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Ref. Activitat Àrea temàtica Pàg Contacte Modalitat Durada Calendari ESS P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

P 5.11 Retrat de famílies  
Igualtat de gènere i 
prevenció de 
violències masclistes 

39 masramonfh@manlleu.cat Taller 1 - 2 h 1r trimestre                     

P 5.12 
Ser noi, ser noia. Construcció 
de la identitat de gènere 

Igualtat de gènere i 
prevenció de 
violències masclistes 

40 masramonfh@manlleu.cat Taller 2 h 1r trimestre                     

P 5.13 Un món d'emocions 
Igualtat de gènere i 
prevenció de 
violències masclistes 

41 masramonfh@manlleu.cat Taller 1,5 h 1r trimestre                     

P 6.1 Al tigre, ni aigua! Medi ambient 42 vergesgl@manlleu.cat Taller 2 h 
De març a 
abril 

                    

P 6.2 
AlimentaAcción: Xarxa 
d'escoles per un món rural viu 

Medi ambient 43 colombd@manlleu.cat Recurs 
Segons 
centre 

Curs 2022-23 Sí                   

P 6.3 Aqualogia: cicle de l'aigua Medi ambient 44 colombd@manlleu.cat Recurs 1 h aprox  Curs 2022-23 Sí                   

P 6.4 Botànics per un dia Medi ambient 45 colombd@manlleu.cat Recurs 
1,5 h + 3 h 
sortida 

Recomanable 
mesos d'abril i 
maig  

Sí                   

P 6.5 Cada aula un cinema Medi ambient 46 colombd@manlleu.cat Recurs 
Segons 
centre 

Curs 2022-23                     

P 6.6 
Cessió d’exemplars del llibre 
'El tresor del Ter' 

Medi ambient 47 bulbenamt@manlleu.cat Recurs 
Cessió 
d'un mes  

Curs 2022-23                     

P 6.7 
Com entendre i protegir els 
boscos 

Medi ambient 48 colombd@manlleu.cat Activitat 1 h 
Matins 
d'octubre a 
maig 

Sí                   

P 6.8 
Cuidem la biodiversitat a les 
escoles 

Medi ambient 49 morenogo@manlleu.cat Taller  2 h Curs 2022-23 Sí                   

P 6.9 
Descoberta de les fonts i la 
seva problemàtica 

Medi ambient 50 brachsfn@manlleu.cat Visita 3 h Curs 2022-23 Sí                   

P 6.10 Dissenya el teu cubell Medi ambient 51 colombd@manlleu.cat Taller 1 h 1r trimestre Sí                   

P 6.11 Exposició 'El riu Ter' Medi ambient 52 bulbenamt@manlleu.cat 
Recurs - 
xerrada  

Cessions i 
xerrada 

Curs 2022-23 Sí                   

P 6.12 

Exposició 'LIFE Potamo Fauna 
- Conservació de fauna fluvial 
d’interès europeu a la Xarxa 
Natura 2000' 

Medi ambient 53 bulbenamt@manlleu.cat 
Recurs - 
xerrada  

Cessions i 
xerrada 

Curs 2022-23 Sí                   

P 6.13 Exposició 'Reduïm Residus!' Medi ambient 54 puigbs@manlleu.cat Visita 30 min 
Dia 22 de 
novembre  

Sí                   
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Ref. Activitat Àrea temàtica Pàg Contacte Modalitat Durada Calendari ESS P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

P 6.14 Gimcana energies renovables Medi ambient 55 colombd@manlleu.cat Recurs 1 h aprox Curs 2022-23 Sí                   

P 6.15 
L'espai natural de la platja del 
Dolcet: 

Medi ambient 56 colombd@manlleu.cat Recurs 1 h Curs 2022-23 Sí                   

P 6.16 L'hort a l'escola Medi ambient 57 colombd@manlleu.cat Taller 
Segons el 
centre 

Dilluns la 
setmana 
ambiental 

Sí                   

P 6.17 Mou-te pel zero a l'escola! Medi ambient 58 puigbs@manlleu.cat Taller 

Activitat 
diària al 
llarg d'una 
setmana 

1r trimestre Sí                   

P 6.18 Pioners de Riu Medi ambient 59 bulbenamt@manlleu.cat Taller / Joc 
45 min 
aprox 

Curs 2022-23 Sí                   

P 6.19 
Recorregut històric i natural 
amb els Agents Forestals a 
Vic 

Medi ambient 60 colombd@manlleu.cat Visita 2,5 h Curs 2022-23                     

P 6.20 Tenim una emergència! Medi ambient 61 colombd@manlleu.cat Taller 1 h 1r trimestre Sí                   

P 6.21 Un dia a l'hort Medi ambient 62 colombd@manlleu.cat 
Taller + 
Visita 

1 h escola 
+ 2 h hort 

Mesos d'abri i 
maig 

Sí                   

P 6.22 Visita a la deixalleria Medi ambient 63 colombd@manlleu.cat Visita 1 h Curs 2022-23.  Sí                   

P 6.23 

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

Medi ambient 64 colombd@manlleu.cat Visita 1 h 3r trimestre Sí                   

P 7.1 
Coneixem les fruites i 
verdures a través del joc!  

Salut, activitat física i 
alimentació 

65 mbonetco.cc.ics@gencat.cat Taller 1 h Curs 2022-23                     

P 7.2 Creem un menú saludable 
Salut, activitat física i 
alimentació 

66 mbonetco.cc.ics@gencat.cat Taller 1,5 h Curs 2022-23                     

P 7.3 Cuina mediterrània 
Salut, activitat física i 
alimentació 

67 mbonetco.cc.ics@gencat.cat Taller 1,5 - 2 h Curs 2022-23                     

P 7.4 
Estratègies per afavorir el 
desenvolupament de les 
competències personals  

Salut, activitat física i 
alimentació 

68 vergesgl@manlleu.cat Taller 1,5 h Curs 2022-23                     

P 7.5 Gimcana dels aliments 
Salut, activitat física i 
alimentació 

69 mbonetco.cc.ics@gencat.cat Taller 1,5 - 2 h Curs 2022-23                     
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Ref. Activitat Àrea temàtica Pàg Contacte Modalitat Durada Calendari ESS P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

P 7.6 
Jornades Ludicoesportives 1r 
de primària 

Salut, activitat física i 
alimentació 

70 mayore@manlleu.cat Activitat  
Matí 
d'activitats 

Maig 2023                     

P 7.7 
Preparem esmorzars i 
berenars saludables! 

Salut, activitat física i 
alimentació 

71 mbonetco.cc.ics@gencat.cat Taller 1,5 h Curs 2022-23                     

P 7.8 Què menjo?  
Salut, activitat física i 
alimentació 

72 bulbenamt@manlleu.cat 
Visita – taller 
– xerrada  

2,5 h Curs 2022-23                     

P 7.9 
Regulació emocional a través 
del moviment 

Salut, activitat física i 
alimentació 

73 brachsfn@manlleu.cat Taller 1 h Curs 2022-23                     

P 7.10 Ús raonable del mòbil 
Salut, activitat física i 
alimentació 

74 vergesgl@manlleu.cat Taller 1,5 h Curs 2022-23                     

P 7.11 Sabem quant sucre mengem? 
Salut, activitat física i 
alimentació 

75 mbonetco.cc.ics@gencat.cat Taller 1,5 h Curs 2022-23                     

P 7.12 
Som gent de profit: el 
malbaratament alimentari 

Salut, activitat física i 
alimentació 

76 puigbs@manlleu.cat Taller 1,5 h Curs 2022-23 Sí                   

P 7.13 Taller d'autoprotecció bàsic  
Salut, activitat física i 
alimentació 

77 vergesgl@manlleu.cat Taller 1,5 h 
2n o 3r 
trimestre 

                    

P 7.14 Tastets de Rugby a l'escola 
Salut, activitat física i 
alimentació 

78 mayore@manlleu.cat 
Proposta 
pràctica 

2 sessions 
d'1 h 

Curs 2022-23                     

P 7.15 Tastets d'escacs 
Salut, activitat física i 
alimentació 

79 mayore@manlleu.cat Activitat 1,5 h Curs 2022-23                     

P 8.1 I què fem amb les bombes? 
Seguretat i riscos al 
carrer i a Internet 

80 Itpg433@gencat.cat Xerrada 1 h Curs 2022-23                     

P 8.2 
Internet segura per a nenes i 
nens 

Seguretat i riscos al 
carrer i a Internet 

81 Itpg433@gencat.cat Xerrada 1,5 h Curs 2022-23                     

P 8.3 
Internet segura. La 
cibercaputxeta vermella 

Seguretat i riscos al 
carrer i a Internet 

82 Itpg433@gencat.cat Taller 1 h Curs 2022-23                     

P 8.4 
Mobilitat segura a educació 
primària 

Seguretat i riscos al 
carrer i a Internet 

83 Itpg433@gencat.cat Xerrada 1,5 h Curs 2022-23                     

P 8.5 
Petita història dels Mossos 
d'esquadra per a infants 

Seguretat i riscos al 
carrer i a Internet 

84 Itpg433@gencat.cat Taller 1,5 h Curs 2022-23                     

P 8.6 
Visita a l'edifici policial dels 
mossos d'esquadra 

Seguretat i riscos al 
carrer i a Internet 

85 Itpg433@gencat.cat Visita 1,5 h Curs 2022-23                     
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Curs 2022-23 

Àrea temàtica 1. Art, ciència i història 

P 1.1 La tècnica del Collage 

Durada: Dues sessions d'1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Elisabet Torrents| torrentsce@manlleu.cat  

 

Descripció 

Proposta pedagògica d'Art a Primària amb la tècnica del Collage (part teòrica + part pràctica) 

Objectius 

Adquirir coneixements teòrics, realitzar les primeres proves per dominar la tècnica i treball en 

grup 

Continguts 

Presentació, orígens, tipus i tècniques amb propostes pràctiques adaptades a cada franja d'edat. 

Metodologia 

Una classe teòrica + una classe pràctica. Collage final del resultat exposat a l'escola. 

Espai  

Aula que disposi de projector 

Material necessari 

Cartolines de color A3 i revistes per a retallar 

Qui realitza l’activitat 

MENTHE- Anna Serra 

Instagram @menthe_paysage 

Observacions 

A final de curs es realitzarà una exposició de les làmines de tots els centres participants. 
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P 1.2 Zentangle 

 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 3r  

Contacte:  Elisabet Torrents| torrentsce@manlleu.cat  

Descripció 

Zentangle és un senzill mètode de relaxació, basat en el dibuix i la creació artística. No fa falta tenir 

cap coneixement previ. La repetició i combinació de senzills traços i patrons ens porta a un estat 

purament meditatiu. Aprenem com produir una  peça d'art sense seguir cap patró. 

Objectius 

• Augment de confiança en nosaltres mateixos. 

• Augment d'inspiració i creativitat 

• Reduir el nivell d'estrès. 

• Relaxació i atenció plena 

• Desenvolupament de noves perspectives 

• Augment de l'autoestima 

Continguts 

• Relaxació 

• Autoestima 

• Creativitat 

• Confiança 

Metodologia 

El mètode de Zentangle no ensenya a dibuixar dibuixos figuratius, com una cara o animal o una 

planta. Zentangle és produir imatges boniques i inesperades. S'aprèn com produir una bonica peça 

d'art utilitzant només patrons abstractes sense cap forma reconeixible. 

Espai: 

Aula 

Material necessari 

Llapis punta fina negre número 0,1, llapis 2B i paper gramatge mínim 200 g de 9*9 cm 

Qui realitza l’activitat 

Anna Serra 

www.iamyogoto.art  Instagram @iamyogoto_art 

 



Nens i nenes | 2. Biblioteca 13 

 
Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

Àrea temàtica 2. Biblioteca 

P 2.1 Anem a mirar contes 

 

Durada: 1 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Visita 
Cursos: P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Núria Silvestre| silvestregn@diba.cat  

 

Descripció 

Visita lliure per a prendre contacte amb els llibres. Sense visita guiada 

Objectius 

• Fer una estona de lectura  

• Agafar l'hàbit d'anar a la Biblioteca 

Continguts 

Visita a l’espai de lectura de l’àrea infantil de la Biblioteca i utilitzar els llibres de la Biblioteca. 

Metodologia 

La bibliotecària rep el grup-classe i mostra on hi ha els llibres de la seva edat. Es proposa que els 

nens i nenes agafin dos o tres llibres i se’ls ensenya on els han de deixar una vegada llegits. 

Espai  

Biblioteca 

Qui realitza l’activitat 

Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA 

www.bibliotecamanlleu.cat 

Observacions 

Cal demanar hora. 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 2.2 Coneguem la biblioteca 

 

Durada: 1 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Visita 
Cursos: P4  

Contacte:  Núria Silvestre| silvestregn@diba.cat  

Descripció 

Primers coneixements sobre què es pot trobar a la Biblioteca i com es pot fer servir. 

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 

Visita a la biblioteca amb la narració d’un conte. 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 explica 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. Es dona als docents un full per als pares i mares que explica que els 

seus fills han anat a la biblioteca, que conté indicacions sobre com es pot fer el carnet de préstec. 

Espai  

Biblioteca 

Qui realitza l’activitat 

Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA 

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 

P 2.3 Parlem de llibres. La Biblioteca 
recomana 

Durada: 1 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Tertúlia 
Cursos: 2n, 4t, 6è  

Contacte:  Núria Silvestre| silvestregn@diba.cat  

 

Descripció 

Menú literari: recomanacions de lectures 

Objectius 

• Conèixer llibres seleccionats per a infants de cada edat concreta 

• Conèixer il·lustradors i autors de renom de la literatura infantil 

• Despertar interès pels gèneres literaris: narrativa d’intriga, de por, d’amistat, d’amor, 

poesia, còmic, etc. 

Continguts 

Visita a l’espai de lectura de l’àrea infantil de la Biblioteca i pluja de propostes literàries infantils 

agrupades temàticament o per interessos (llibres de por, llibres d’amistat, llibres fàcils de llegir, 

etc.) 

Metodologia 

La bibliotecària rep el grup-classe i mostra als infants on hi ha els llibres de la seva edat. Els Té 

preparats un bon ventall de llibres (uns 15-20) triats per criteris de qualitat, temàtica, interessos 

dels infants, diversos formats, etc.). Els llibres es mostren com si es tractés d'un pícnic. Es demana 

als nens i nenes que triïn un llibre, que l'observin i que l'expliquin per grups de 2 o 3 persones. Han 

de dir per què l'han triat. La bibliotecària completa la informació de cada llibre triat. Es remarca la 

importància del paper dels escriptors i il·lustradors.  

Espai  

Biblioteca 

Qui realitza l’activitat 

Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA 

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

P 2.4 Què és una biblioteca? 

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

Contacte:  Núria Silvestre| silvestregn@diba.cat  

Descripció 

Introducció a les tipologies de documents d'una biblioteca i explicació del seu funcionament bàsic. 

Objectius 

• Aprendre que hi ha contes (llibres d’imaginació) i llibres de coneixements. 

• Conèixer els diferents suports documentals d’una biblioteca: llibres, discos, revistes, 

recursos electrònics (Internet...), etc. 

• Conèixer els hàbits a la biblioteca: silenci, respecte, bon ús dels documents, retorns en el 

termini fixat. 

• Aprendre com es poden fer el carnet. 

• Gaudir de la narració d’un conte. 

• Conèixer la Biblioteca Municipal. 

Continguts 

Visita a la biblioteca, explicació del seu funcionament i narració d’un conte. 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 castells, els planetes, el bosc... 

Metodologia 

La bibliotecària reuneix tot el grup-classe a una sala de la biblioteca. Es parla dels hàbits a la 

biblioteca a través d’unes imatges i s'explica com funciona el carnet de préstec. S'explica com 

funciona la màquina d'autopréstec. Tot seguit es fa una visita a tota la biblioteca (àrea d’adults i 

d’infants). A l’àrea infantil, amb l’ajut d’un cistell de llibres, s’explica als infants la diversa tipologia 

de documents que hi ha a la biblioteca i se’ls indica on tenen els de la seva edat. S’acaba 

l’explicació amb un conte. Els nens i nenes tindran una breu estona per llegir-ne algun. Es dona als 

docents un full per als pares i mares que explica que els seus fills han anat a la biblioteca, que 

conté indicacions sobre com es pot fer el carnet de préstec. 

Espai  

Biblioteca 

Qui realitza l’activitat 

Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA 

www.bibliotecamanlleu.cat 

Observacions 

Es poden programar visites amb l’acompanyament dels pares i mares 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

Àrea Temàtica 3. Diversitat i convivència 

P 3.1 Contes a la vora de totes les 
llengües que parlem 

Durada: 30 min. Calendari: Curs 2022-23 

Modalitat: Taller 
Cursos: P3, P4, P5  

Contacte:  Elisabet Torrents| torrentsce@manlleu.cat  

Descripció 

Activitat destinada al reconeixement i valoració de la diversitat lingüística i cultural de l'aula. 

Consisteix que voluntàries i voluntaris expliquen contes tradicionals en les llengües dels països 

d'origen dels alumnes. Un cop contat el conte en la llengua original, es contarà en llengua catalana. 

Objectius 

• Valorar les llengües d'origen de l'alumnat del centre. 

• Conèixer la cultura popular dels contes de les diferents llengües d'origen 

• Donar valor a les diferents cultures del nostre entorn. 

• Potenciar l'autoestima a l'hora de reconèixer les seves llengües d'origen a l'aula. 

Continguts 

• Contes populars 

• Diversitat cultural 

• Llengua materna 

Metodologia 

L'explicació d'aquests contes anirà a càrrec de familiars d'alumnes de les escoles o altres persones 

voluntàries, amb el suport de l'assessora LIC. 

La narradora narra el conte popular del seu país de procedència d’una tirada en la llengua original 

i després en català. La narració pot anar acompanyada de diferents elements com vestuari, titelles, 

algun element típic del país o una proposta d’activitat... 

Se suggereix a les escoles que prèviament parlin de la diversitat lingüística i cultural de l’aula abans 

de l’activitat: explicar als alumnes la llengua del país del conte que s’explicarà, les diferents 

llengües que es parlen a l’aula... 

Espai  

Aula 

Qui realitza l’activitat 

Grup de treball projecte Vincles del PEC de Manlleu 

www.pec.manlleu.cat 

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

P 3.2 Descobreix la ciutat educadora 

 

Durada: -. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Recurs 
Cursos: P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Elisabet Torrents| torrentsce@manlleu.cat  

 

Descripció 

El Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) ha elaborat (entre altres accions) l’exposició “Descobreix la 

ciutat educadora”, amb motiu del Dia Internacional de la Ciutat Educadora  

A través d’aquesta acció es vol impulsar el lema de la Ciutat Educadora, “La Ciutat Educadora no 

deixa ningú enrere”, per donar a conèixer a la ciutadania de Manlleu, com a ciutat educadora, 

impulsa el compromís de la ciutadania amb l’educació en el sentit més ampli, i que a Manlleu 

tothom educa. 

Objectius 

Fer valdre el paper que té l’educació a Manlleu com a eix transversal que va més enllà de les 

escoles i que impregna la societat amb valors de gran importància en el nostre dia a dia com la 

convivència, la igualtat d’oportunitats, la inclusió, l’equitat, el progrés social i el creixement 

sostenible. 

Metodologia 

L’exposició consta de 13 frases amb imatges per visualitzar la importància de l’educació en tots 

els àmbits i al llarg de tota la vida, amb el missatge transversal que totes i tots eduquem i ens 

eduquem com a persones lliures, responsables i solidàries. 

Espai  

Espais comuns del centre educatiu 

Material necessari 

Material per penjar els plafons 

Qui realitza l’activitat 

PEC 

https://pec.manlleu.cat/ 

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

Curs 2022-23 

P 3.3 Els cinc acords de convivència 

Durada: 2 h o dues sessions d'1 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Anna Font| fontma@manlleu.cat  

Descripció 

Aquest taller pretén ser una eina per a treballar temàtica vinculada a la convivència comunitària.  

Des de ben petits i petites, la interacció social comunitària es dona a diferents espais d’ús habitual; 

l’escola, el parc, la comunitat veïnal, la plaça, etc. Perquè aquesta convivència sigui agradable per 

a tothom, pot resultar útil establir uns acords que vetllin pel benestar de totes les persones que 

es troben en el mateix espai. A partir del treball en petits grups, doncs, l’alumnat escollirà espais 

d’ús comunitari a partir dels quals elaborarà la redacció de 5 acords de convivència. Aquests seran 

plasmats de manera creativa utilitzant el material aportat al taller i posteriorment, presentats 

davant la resta del grup. 

Objectius 

L’objectiu és generar un espai de sensibilització sota el lema del foment de la bona convivència. 

En aquest es pretén treballar algunes de les competències bàsiques relacionades amb l’educació 

en valors socials i cívics, concretament les que fan referència a la dimensió interpersonal. 

Considerem que el treball d’aquestes competències contribueix a generar una base per a conviure 

en una societat diversa i canviant.  

Així doncs, es pretén que aquesta activitat actuï com a eina de sensibilització, vetllant per la 

prevenció de conflictes cívics i socials. Les competències que es treballaran durant la sessió, són 

les següents:  

• Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences 

i les cultures que les conformen.  

• Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones. 

• Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les 

actituds de convivència. 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Material de papereria i suport audiovisual. 

Qui realitza l’activitat 

Associació per la recerca i l’acció social VINCLE 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 3.4 Els meus veïns pirates | Una 
gran família 

Durada: 1 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: P3, P4, P5  

Contacte:  Anna Font| fontma@manlleu.cat  

 

Descripció 

L’activitat consisteix en l’explicació d’un conte pedagògic a l’aula. A partir d’aquest recurs es 

parlaran i treballaran termes molt bàsics de la convivència comunitària.  

Per a finalitzar l’activitat es demanarà als nens i nenes que facin un dibuix plasmant com és la seva 

comunitat de veïns o el lloc on viuen. 

Objectius 

• Treballar competències bàsiques relacionades amb l’educació en valors socials i cívics 

• Introduir temes bàsics relacionats amb la convivència comunitària.  

Metodologia 

• Breu introducció a la temàtica que es presenta; la convivència comunitària 

• Explicació del conte pedagògic  

• Dibuix individual sobre les seves comunitats 

• Síntesi, reflexió final i comiat  

Espai  

Aula 

Material necessari 

Cartolines de colors, Retoladors, plastidecor, colors fusta. 

Qui realitza l’activitat 

Associació per la recerca i l’acció social VINCLE 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 3.5 Mediació: una mirada positiva 
als conflictes i a la seva resolució 

Durada: 2 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 5è, 6è  

Contacte:  Anna Font| fontma@manlleu.cat  

Descripció 

Realitzar un taller per conèixer quins són els conflictes més habituals a l'aula, i entre tots els 

alumnes poder trobar solucions per resoldre'l. Donar noves eines als alumnes perquè puguin 

resoldre els conflictes que surten en el seu dia a dia amb les relacions amb les altres persones. 

Objectius 

• Conèixer la visió que tenen els alumnes sobre els conflictes i oferir-los una nova visió dels 

mateixos com a quelcom natural i positiu. 

• Treballar sobre la manera com actuem davant un conflicte (competir/evitar/col·laborar), 

i reflexionar sobre quina és la millor manera de resoldre conflictes. 

• Conscienciar els alumnes sobre la importància de la comunicació en la resolució dels 

conflictes. 

• Contribuir en la formació de persones tolerants, que sàpiguen conviure pacíficament 

entre elles. 

• Donar-los a conèixer la mediació i quina és la feina del mediador. 

Continguts 

• Els conflictes: com els definim? Vivències dels alumnes. 

• Com actuem quan tenim un conflicte i les conseqüències que es deriven de la nostra 

actuació. 

• Definim el que és la mediació, i veiem com ens pot ajudar a resoldre els nostres conflictes 

(idea del jo guanyo - tu guanyes). 

Metodologia 

Taller amb metodologia activa i participativa: 

• Exposició oral dels conceptes bàsics. 

• Exercicis pràctics. 

• Jocs de rol. 

Espai  

Aula 

Qui realitza l’activitat 

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

Àrea temàtica 4: Economia, comerç i consum responsable 

P 4.1 De l'escola al centre comercial 

 

Durada: 1 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 5è, 6è  

Contacte:  Laia Vergés| vergesgl@manlleu.cat  

Descripció 

Escenificació de diferents situacions on es treballen principalment les idees següents: 

• Treball cooperatiu com a eina d'aprenentatge amb la qual els alumnes s'organitzen per 

aconseguir uns objectius comuns. 

• Diferenciar que és un producte i un servei. 

• Experimentar el procés de l'acte de consum. 

• Aprofundir en els drets i obligacions de les persones consumidores. 

• Saber com actuar en el cas d'haver de formalitzar una reclamació. 

• Els serveis Públics de Consum. 

Objectius 

• Conscienciar  sobre els seus drets com a persones consumidores 

• Fomentar els valors del consum responsable mitjançant la participació d'activa de 

l'alumnat en l'acció proposada. 

Metodologia 

Es treballen els continguts amb el suport de dos monitors que plantejaran les idees a partir de 

situacions fictícies que succeeixen en un centre comercial imaginari. 

Les diferents parts del taller són: 

• Introducció 

• Muntatge del centre comercial 

• Experimentar l'acte de consum tenint en compte conceptes com la diferència entre 

producte i servei, el preu, la informació sobre el consum preferent/data caducitat, 

l'etiquetatge, el tiquet... 

• Experimentar una situació de vulneració dels drets dels consumidors. Utilització del full 

de queixa/reclamació/denúncia. 

Espai  

Aula 

Qui realitza l’activitat 

Diputació de Barcelona 

https://www.diba.cat/documents/167269/3812107/Relacio+activitats+sensibilitzacio+2019.pdf/

5 3ce9530-b1da-4769-8f6d-720cfc6a9024 

https://www.diba.cat/documents/167269/3812107/Relacio+activitats+sensibilitzacio+2019.pdf/5%203ce9530-b1da-4769-8f6d-720cfc6a9024
https://www.diba.cat/documents/167269/3812107/Relacio+activitats+sensibilitzacio+2019.pdf/5%203ce9530-b1da-4769-8f6d-720cfc6a9024
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 4.2 El paper artesà 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 5è, 6è  

Contacte:  Olga Moreno| morenogo@manlleu.cat  

 

Descripció 

El taller consta de dues parts. La primera és el taller de paper moll, en el qual es fa pasta de paper 

a partir de paper usat i s’hi elaboren fulls de paper artesà. 

La segona és el taller de paper sec i s’hi realitzen dos sobres de diferents mides a partir d’un paper 

ja elaborat assecat, semblant al que els alumnes realitzen a la part de paper moll. 

Objectius 

Reflexionar sobre el reciclatge i la reutilització en general i del paper en particular. 

• Conèixer el procés d’elaboració del paper a partir de paper utilitzat. 

• Donar valor a les activitats artesanals i al treball manual. 

• Treballar l’organització i l’ordre dels passos en una activitat manual. 

• Treballar la psicomotricitat fina (sobretot en el taller de paper sec). 

Continguts 

Elaboració de paper artesà a partir de pasta realitzada amb paper utilitzat. 

Elaboració de sobres a partir de fulles de paper artesà sec. 

Espai  

Al pati de l’escola o a l’aula, però en un lloc on no hi hagi problema si es mulla una mica el terra 

Qui realitza l’activitat 

2 joves del projecte Senders de l’Associació Tapís 

http://tapis.cat 

 

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

P 4.3 El valor del comerç urbà de 
proximitat i l'ofici de botiguer 

Durada: 3 h de matí + 1,5 h de tarda. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Treball a l’aula + Roleplay + visita 
Cursos: 3r, 4t  

Contacte:  Maite Bulbena| bulbenamt@manlleu.cat  

Descripció 

El valor del comerç urbà de proximitat i l'ofici de botiguer. 

Objectius 

• Fer comprendre als/a les alumnes el valor del comerç urbà de proximitat de manera 

amena. 

• Fer visible el paper del comerç com a eix vertebrador de les ciutats: el comerç il·lumina 

els carrers, els fa més nets, dona seguretat, és un espai de cohesió social... 

• Fer reflexionar als nens sobre totes les tasques associades a l'ofici de botiguer 

Objectius 

El valor del comerç urbà de proximitat i l'ofici de botiguer. 

- Fer comprendre als/a les alumnes el valor del comerç urbà de proximitat de manera amena. 

- Fer visible el paper del comerç com a eix vertebrador de les ciutats: el comerç il·lumina els 

carrers, els fa més nets, dona seguretat, és un espai de cohesió social... 

- Fer reflexionar als nens sobre totes les tasques associades a l'ofici de botiguer 

Continguts 

• Treball amb fitxes 

• Roleplay (simulació d'una botiga) 

• Visita al principal eix comercial del municipi i a 2 botigues 

Espai  

Al matí treball a l'aula i a la tarda visita a l'eix comercial i 2 botigues 

Qui realitza l’activitat 

Activitat realitzada per les sòcies d'Hidra, empresa especialitzada en el disseny i la gestió de plans 

de dinamització comercial i el MAB. 

www.mabmanlleu.cat 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 4.4 Feltre: fem teixit sense teixir! 

 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Núria Brachs| brachsfn@manlleu.cat  
 

Descripció 

Taller per conèixer el procés de feltre 

Objectius 

• Sensibilitzar en temes medi-ambientals i ecològics.  

• Donar a conèixer la llana com un producte pròxim. 

• Fomentar-ne l’ús. 

• Gaudir de la creativitat individual i del treball amb un material natural, sostenible i 

ecològic 

Continguts 

• Contextualització i breu explicació de l’activitat. 

• Descoberta del material. 

• Treball individual o col·lectiu amb la llana. 

• Comprensió del procés i valoració. 

Metodologia 

Primerament es fa una breu introducció del tema. S’explica el procés pas a pas, en la mesura que 

es treballa la llana, d’aquesta manera es pren consciència de la transformació de pèl a teixit. 

Finalment, se’n fa una breu valoració. 

Espai  

Aula 

Qui realitza l’activitat 

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

P 4.5 La granja de Les Basses i 
elaboració de mató 

 

Durada: 2 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Visita 
Cursos: P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Núria Brachs| brachsfn@manlleu.cat  

Descripció 

Visita a la granja i l’explotació, i la botiga. Elaboració d’un mató. 

Objectius 

• Conèixer l’explotació i veure en directe les vaques i les gallines. 

• Conèixer el funcionament d’una granja. 

• Conèixer i experimentar com es realitza un mató. 

Metodologia 

Visita i taller realitzat pel propietari de la granja amb la participació activa de tots/es els/les 

alumnes 

Espai  

Granja 

Qui realitza l’activitat 

Les Basses (Manlleu) 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 4.6 Oh!, la joguina no juga 

 

Durada: 1 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: P5  

Contacte:  Laia Vergés| vergesgl@manlleu.cat  

Descripció 

Taller sobre el consum: simulacre de compravenda, reclamació i mediació. 

Objectius 

Introduir el col·lectiu destinatari al món del consum amb un aprenentatge inicial dels seus drets i 

deures bàsics, despertant en ells la necessitat d’utilitzar els mecanismes de protecció que les 

administracions han posat al seu abast 

Continguts 

• Drets i deures del consumidor  

• Compravenda 

• Reclamació 

• Mediació 

Metodologia 

El taller es realitzarà en una única sessió dividida en dos blocs principals. 

En el primer els assistents adquiriran un producte. L’aula es convertirà en una botiga de 

joguines on els alumnes seran els encarregats d’etiquetar els productes, triar-los i pagar-los a 

caixa.  

En el segon l’alumne detecta que el seu producte no és conforme i es realitzarà una reclamació 

on apareix la figura de l’OMIC com a organisme que els ajudarà a exercir els seus drets com a 

consumidors. 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Qui realitza l’activitat 

Tècnics/ques especialistes en l’àmbit del consum 

https://www.diba.cat/documents/167269/3812107/Relacio+activitats+sensibilitzacio+2019.pdf/

5 3ce9530-b1da-4769-8f6d-720cfc6a9024 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 4.7 Un forat al moneder 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 3r, 4t  

Contacte:  Laia Vergés| vergesgl@manlleu.cat  

Descripció 

Taller sobre consum responsable. S’incideix en les competències bàsiques de l’etapa de primària. 

S’aprofita la transversalitat, els valors i les actituds que el taller ens permet desenvolupar per tal 

d’incidir concretament en la competència social i ciutadana. 

Objectius 

Conscienciar els alumnes  de les conseqüències econòmiques i socials de les nostres compres i 

reflexionar sobre quines són les nostres necessitats. 

Continguts 

Escenificació de vàries situacions on es treballen principalment les següents idees:  

• Comprar només el que necessitem 

• Ajustar les nostres compres al nostre poder adquisitiu 

• Informar-nos i reflexionar abans d’adquirir un producte o servei" 

Metodologia 

A la sessió es treballen els continguts amb l’ajuda d’una presentació de diapositives i dos 

personatges teatrals que representen un consumidor responsable i un altre que no ho és. Els 

personatges diferents situacions on es representen les idees esmentades i els actors exposen els 

seus punts de vista. Els actors seran dos adults en diferents situacions: 

• Comprar compulsivament al mercat 

• Comprar i quedar endeutat amb la targeta de crèdit 

• Comprar perquè és “mono” encara que no serveix per res 

• Comprar per “moda” sense informar-se i comparar productes. 

 

Una vegada realitzada la presentació per part dels actors, es formaran grups de treball amb els 

alumnes i es procedirà a realitzar un debat amb tot el grup per tal d’extreure conclusions. 

Espai  

Aula 

Qui realitza l’activitat 

Diputació de Barcelona 

https://www.diba.cat/documents/167269/3812107/Relacio+activitats+sensibilitzacio+2019.pdf/

5 3ce9530-b1da-4769-8f6d-720cfc6a9024 

https://www.diba.cat/documents/167269/3812107/Relacio+activitats+sensibilitzacio+2019.pdf/5%203ce9530-b1da-4769-8f6d-720cfc6a9024
https://www.diba.cat/documents/167269/3812107/Relacio+activitats+sensibilitzacio+2019.pdf/5%203ce9530-b1da-4769-8f6d-720cfc6a9024
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

Àrea temàtica 5: Igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes 

P 5.1 Com som? 

Durada: 1 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: 1r, 2n, 3r  

Contacte:  Helga Masramon| masramonfh@manlleu.cat  

Descripció 

Taller sobre com  analitzar críticament el que fan els alumnes per poder trencar amb les 

imposicions de gènere i poder construir-se més lliurement com infants: els nens expliquen els seus 

secrets a les nenes? I les nenes als nens? Poden ser cuiners els nois? Poden els nens jugar a altres 

activitats que facin les nenes? 

Objectius 

• Conèixer-se i reconèixer-se.  

• Aprendre a respectar els drets de les companyes. 

• Establir relacions que trenquin estereotips de gènere i construccions binàries 

• sobre com han de ser homes i dones 

Metodologia 

Detecció i anàlisi d’estereotips, valoració crítica de la comunicació en conflictes i discussions, 

treball i presa de decisió en grup. 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Cinta divisòria i marca del SI/NO, pissarra, full de preguntes, cartolina i retoladors 

Qui realitza l’activitat 

Conexus 

https://conexus.cat/ 

 

 

https://conexus.cat/
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 5.2 Contes no sexistes: 'La història 
dels Bonobos amb ulleres' 

 

Durada: 1 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: P3, P4, P5  

Contacte:  Helga Masramon| masramonfh@manlleu.cat  

Descripció 

Taller per indagar sobre la constitució i projecció dels estereotips de gènere en la petita infància.  

Generar un espai que permeti als nens i nenes reflexionar envers el repartiment desigual de 

tasques domèstiques en funció del gènere. 

Oferir models de relació entre nois i noies, homes i dones basats en el bon tracte. 

Objectius 

Incidir en una etapa clau en la constitució de la subjectivitat per a fer visibles els diversos models 

de ser nens i nenes. 

Metodologia 

Dinàmiques participatives on posar en joc les experiències més properes. 

Espai  

Aula 

Qui realitza l’activitat 

El Safareig 

www.safareig.org 

 

 

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

Curs 2022-23 

P 5.3 Contes no sexistes: 'Rosa 
Caramel' 

 

Durada: 1,5 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: 2n  

Contacte:  Helga Masramon| masramonfh@manlleu.cat  

Descripció 

Taller sobre de com llegir, quina percepció té el grup de la diferència sexual fent servir la lectura 

del conte 'Rosa Caramel'. Reflexionar al voltant del què significa per ells i elles ser nois i ser noies. 

Oferir models de relació entre nois i noies, homes i dones basades en el bon tracte. 

Objectius 

Afavorir l’aprenentatge significatiu, promovent la coeducació i la convivència igualitària al grup. 

Metodologia 

Dinàmiques participatives on posar en joc les experiències més properes 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Aula 

Qui realitza l’activitat 

El Safareig 

http://elsafareig.org/ 

 

 

http://elsafareig.org/
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 5.4 Els jocs i les joguines, de nens o 
nenes? 

 

Durada: 1 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: P3, P4, P5, 1r  

Contacte:  Helga Masramon| masramonfh@manlleu.cat  

Descripció 

Taller sobre com llegir a través del joc, com nenes i nens perceben la diferència sexual i com 

transmetre la idea que els nens i les nenes poden jugar amb les joguines que vulguin, ja que 

aquestes no tenen sexe. 

Objectius 

Afavorir l’aprenentatge significatiu, promovent la coeducació i la convivència igualitària al grup. 

Metodologia 

Dinàmiques participatives on posar en joc les experiències més properes. 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Qui realitza l’activitat 

El Safareig 

http://elsafareig.org/ 

 

 

http://elsafareig.org/
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 5.5 Estimar no fa mal 

 

Durada: 1,5 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: 5è  

Contacte:  Helga Masramon| masramonfh@manlleu.cat  

Descripció 

Taller sobre com estimular la capacitat de posar en paraules els seus coneixements, dubtes i pors 

amb relació al tema. Fer visible l'ampli ventall de singularitats a l'aula, tant de la banda dels nois 

com de les noies. Parlar de models de relació ben tractants. 

Objectius 

Reflexionar envers les relacions abusives i les violències masclistes. 

Metodologia 

Dinàmiques participatives on posar en joc les experiències més properes. 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Qui realitza l’activitat 

El Safareig 

http://elsafareig.org/ 

 

 

http://elsafareig.org/
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 5.6 Hi havia un gos, hi havia un 
gat... diversitat! 

 

Durada: 1 - 2 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: 1r, 2n  

Contacte:  Helga Masramon| masramonfh@manlleu.cat  

Descripció 

Taller sobre la diversitat i el respecte 

Objectius 

• Reconèixer la diversitat de totes les persones en l’àmbit corporal, afectiu i de relació. 

• Educar el respecte als drets de tota la comunitat educativa en totes les seves expressions 

i la dissidència afectiva i sexual. 

Continguts 

Es treballarà la diversitat, des d’una perspectiva que contempli les cures com a element de fer 

comunitat i donant visibilitat a diferents factors de similitud i diferència 

Metodologia 

El taller es dinamitza a partir d’un conte i, posteriorment, es filarà un debat a partir de les 

preguntes i el diàleg amb la dinamitzadora. 

Espai  

Aula 

Equipament necessari: espai per seure en rotllana i pissarra. 

Qui realitza l’activitat 

Conexus 

Observacions 

https://conexus.cat/ 

 

 

https://conexus.cat/
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 5.7 I si sortim de la caixa? 

 

Durada: 1 - 2 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Helga Masramon| masramonfh@manlleu.cat  

Descripció 

Estereotips, orientació sexual, expressió i identitat de gènere, rols. 

Objectius 

• Conèixer-se i reconèixer-se. 

• Aprendre a respectar els drets de totes les companyes. 

• Establir relacions que trenquin estereotips de gènere preconcebuts. 

• Educar per a la diversitat afectivosexual i en el respecte a qualsevol opció sexual, identitat 

de gènere, etc. 

• Disminuir la LGTBI-fóbia a l’escola. 

Continguts 

Treballarem a partir de què pensen que és i fa una nena i de què és i fa un nen per preguntar-nos 

si tots els nens i les nenes compleixen amb tot el que han posat, què passa quan un nen o una 

nena no ho compleix o no se sent còmode amb el que se li exigeix en l’àmbit de gènere o si és 

obligatori sentir-nos nen o nena. En el taller, treballarem què fem la resta d’infants quan algú no 

compleix amb els estereotips, per què ho fem i quines conseqüències té. 

Metodologia 

Taller. Dinàmica de grup per a la detecció i anàlisi d’estereotips, valoració crítica de la comunicació 

en conflictes i discussions, treball i presa de decisions en grup. 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Aula amb pissarra, cartolines amb els dibuixos, post-its. Espai amb mobiliari flexible. 

Qui realitza l’activitat 

Conexus 

http://conexus.cat 

 

 

 

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

P 5.8 Podem escollir 

 

Durada: 1 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: 5è, 6è  

Contacte:  Helga Masramon| masramonfh@manlleu.cat  

Descripció 

Què passa quan canviem els personatges? Pot una donzella salvar el cavaller? Les princeses en els 

contes són valentes? Els prínceps tenen por? Analitzarem, representarem i transformarem els 

estereotips de gènere en els contes. 

Objectius 

Revisar les històries infantils amb la mirada de la igualtat i valors no sexistes. 

Reconèixer els estereotips de gènere de les històries. Construir alternatives de relació més 

igualitàries entre personatges dins la fantasia. 

Metodologia 

Visualització de curtmetratges, treball en grups mixtos, teatre, treball narratiu, creació d’imatges 

i anàlisi cognitiu i emocional 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Projector, cartolines amb imatges dels personatges i retoladors, roba o disfresses. 

Qui realitza l’activitat 

Conexus 

https://conexus.cat/ 

 

 

https://conexus.cat/
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 5.9 Prínceps blaus, princeses i 
gripaus 

 

Durada: 1,5 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Helga Masramon| masramonfh@manlleu.cat  

Descripció 

Taller on tractem la reflexió sobre les característiques dels personatges, els discriminatoris a les 

històries i es crea una petita obra de teatre, representada pels nens i nenes de la classe, amb els 

rols alternatius proposats al taller. 

Objectius 

Es suggereix un debat sobre els estereotips de gènere a través dels personatges dels dibuixos animats i els 

contes clàssics. 

Continguts 

Estereotips i rols de gènere 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Qui realitza l’activitat 

Fundació Aroa 

https://fundacioaroa.org/ 

 

 

https://fundacioaroa.org/


38   Nens i nenes | 5. Igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes 

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

P 5.10 Relacions i violències 2.0 amb 
perspectiva de gènere 

Durada: 2 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: 5è, 6è  

Contacte:  Helga Masramon| masramonfh@manlleu.cat  

Descripció 

Què passa a les xarxes? Què fem, els que ho veiem i sabem què passa? En aquest taller es treballen 

les relacions a través de les xarxes i les pantalles. Mitjançant jocs i dinàmiques es crea un clima de 

confiança que permet que les joves puguin intercanviar. 

Objectius 

• Treballar l'empatia i les relacions personals. 

• Oferir una mirada crítica a la construcció hegemònica de la societat. 

• Identificar el ciberassetjament amb perspectiva de gènere. 

• Oferir eines i estratègies per fer front a situacions d’assetjament. 

• Generar un espai de confiança per sentir i compartir. 

Continguts 

Prevenció de les violències i l'assetjament a les xarxes socials 

Metodologia 

• Protagonisme i consciència 

• Escolta activa 

• Connexió amb l’emoció 

• Mirada restaurativa 

• Dinamisme 

• Perspectiva de gènere feminista 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Aula amb cadires i taules movibles, pissarra, projector i altaveus. 

Qui realitza l’activitat 

La Fera Ferotge Cooperativa 

Observacions 

https://www.laferaferotge.cat/ 

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

Curs 2022-23 

P 5.11 Retrat de famílies 

 

Durada: 1 - 2 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: 1r, 2n  

Contacte:  Helga Masramon| masramonfh@manlleu.cat  

Descripció 

En què poden ser diferents les famílies? Quines coses ens fan ser família? Què és el més important 

en les famílies? Què m’agrada de la meva família? Què és difícil? 

Objectius 

Reconèixer la diversitat familiar i educar en el respecte als drets de la diversitat sexual afectiva i 

de gènere. 

Continguts 

Es donarà visibilitat a formes diverses d’agrupar-se en família, visibilitzant que les famílies poden 

ser diferents en molts aspectes 

Metodologia 

Metodologia: Cada criatura fa un dibuix d’una família. Posteriorment, es comparteixen els 

dibuixos i les experiències de família i anem elaborant les reflexions, entorn la diversitat familiar. 

S’utilitzen, també, imatges de suport per sostenir les reflexions 

Espai  

Aula 

Material necessari 

fulls, llapis i material per dibuixar. 

Qui realitza l’activitat 

Conexus 

Observacions 

https://conexus.cat/ 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 5.12 Ser noi, ser noia. Construcció 
de la identitat de gènere 

Durada: 2 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: 5è, 6è  

Contacte:  Helga Masramon| masramonfh@manlleu.cat  
 

Descripció 

Soc lliure de ser qui vull? La meva personalitat té a veure amb el que tinc entre les cames? I els meus gustos? 

Nois i noies som diferents?Són preguntes que ens fem destapant quins rols de gènere es viuen dins el grup 

i quina relació entre allò individual i de la personalitat té raons de ser pel marc social i cultural en què 

creixem. Investiguem com ser persones més lliures i respectuoses treballant els aspectes emocionals i com 

ens sentim davant de les situacions. 

Objectius 

• Diferenciar sexe, gènere i identitat sexual. 

• Identificar rols de gènere i conflictes en el grup. 

• Visibilitzar i identificar la pressió social i de grup en la construcció de la identitat 

• Proposar estratègies per a les situacions d’opressió per motiu de gènere. 

• Generar un espai de confiança 

Continguts 

Construcció de la Identitat de gènere. Rols i Estereotips. 

Metodologia 

Protagonisme i consciència 

• Escolta activa 

• Connexió amb l’emoció 

• Mirada restaurativa: apostem per la reflexió que ens porti a responsabilitzar-nos de forma 

col·lectiva de l’impacte dels nostres actes 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Aula amb cadires i taules movibles, pissarra, projector i altaveus. 

Qui realitza l’activitat 

La Fera Ferotge Cooperativa 

https://www.laferaferotge.cat/ 

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

Curs 2022-23 

P 5.13 Un món d'emocions 

 

Durada: 1,5 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Helga Masramon| masramonfh@manlleu.cat  

Descripció 

Taller vivencial i lúdic sobre la construcció de l’autoestima i les relacions afectives. L’educació 

emocional ens ajuda a reconèixer els nostres sentiments i a relacionar-nos amb respecte i 

tolerància. L’activitat facilita la integració de valors i conductes que promouen les relacions 

igualitàries. 

Objectius 

Proporcionar elements claus sobre l'autoestima i les relacions afectives. 

Metodologia 

S’utilitzaran dinàmiques participatives 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Qui realitza l’activitat 

Fundació Aroa 

https://fundacioaroa.org/ 

https://fundacioaroa.org/
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

Àrea temàtica 6: Medi ambient 

P 6.1 Al tigre, ni aigua! 

 

Durada: 2 h. Calendari: De març a abril 
Modalitat: Taller 
Cursos: 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Laia Vergés| vergesgl@manlleu.cat  

Descripció 

Taller formatiu sobre la problemàtica del mosquit tigre i participació en el projecte a Osona 

Objectius 

• Conscienciar sobre la importància de la prevenció del mosquit tigre. 

• Observar el cicle del mosquit a l’aula. 

• Reduir els focus de cria a la comarca. 

• Participar en un projecte col·lectiu. 

• Despertar l’activisme transformador. 

• Fer visible en l’àmbit comarcal la problemàtica, per conscienciar ciutadania i donar valor 

a les actuacions (publicació, notícia). 

Continguts 

• Prevenció del mosquit tigre 

• Projecte col·lectiu Osona! 

• Activisme transformador 

Metodologia 

Taller amb activitats: 

• Repte: identificar punts de cria al municipi (jardins particulars). 

• Campanya d’informació a l’escola sobre reducció de punts de cria. 

• Recollida de larves de mosquit i identificació de si són tigres o no. 

• Seguiment a distància per correu. 

Espai  

Aula 

Qui realitza l’activitat 

Bionet 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 6.2 AlimentaAcción: Xarxa 
d'escoles per un món rural viu 

 

Durada: Segons el criteri del centre. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Recurs 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

Recurs en forma d'unitats didàctiques que es dona a les escoles, per conèixer la nostra alimentació 

i com afecta  l'entorn. 

Objectius 

Conèixer la nostra alimentació i veure com aquesta afecta l’entorn, la salut i les condicions de vida 

de les persones i comunitats de nord a sud. 

Continguts 

A la web http://www.alimentaccion.net/ca es disposarà de diferents recursos en forma d’unitats 

didàctiques que el professorat es podrà descarregar i utilitzar 

Metodologia 

Hi ha recursos per a totes les edats. Cada un està identificat amb l’idioma, a quin tipus d’alumnat 

es dirigeix i en quines assignatures es pot contemplar. Tot i que hi ha algunes unitats didàctiques 

en català, la majoria són en castellà. 

Espai  

A l'aula de cada centre. 

Qui realitza l’activitat 

El professorat monitoritza l’activitat 

Veterinaris sense fronteres - Justícia Alimentària Global:  https://cat.vsf.org.es/ 

Observacions 

Gratuït pel centre. 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 6.3 Aqualogia: cicle de l'aigua 

 

Durada: 1 h aprox (adaptable). Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Recurs 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

Aqualogia és el programa escolar de l'Aigua. Després de 7 anys recorrent els centres de primària 

d'Espanya, ara es digitalitza per garantir l'accés als continguts i recursos didàctics, a l'aula o a casa. 

Objectius 

• Apropar als escolars el coneixement dels cicles natural i urbà de l'aigua. 

• Conscienciar sobre la crisi climàtica i promoure l'actuació col·lectiva per afrontar-la. 

• Facilitar la participació i la interacció dels escolars mitjançant l'ús de noves tecnologies. 

• Posar a disposició de la comunitat educativa una eina didàctica adaptada al currículum de 

cada cicle educatiu. 

Continguts 

Amb un enfocament basat en la cura de l'entorn, la sostenibilitat dels recursos i l'actuació sobre 

el canvi climàtic, Aqualogia descobreix a l'alumnat de primària el cicle integral de l'aigua, com 

aquesta arriba a les nostres cases i quins tractaments són necessaris per al seu consum i retorn al 

medi natural. 

Metodologia 

A través de jocs interactius, experiments i reptes, els personatges d'Aqualogia ens submergiran en 

el fascinant coneixement de l'aigua a través del campus virtual de l'Escola de l'Aigua, on cada grup 

escolar compta amb una aula específica per poder realitzar les diferents activitats, les unitats 

didàctiques estant  adaptades a cada cicle escolar. Cada unitat disposa de 3 àrees d’activitat. Cal 

inscriure’s a través de l’enllaç web omplint un formulari d’inscripció.  

Hi ha un servei d’assistència pedagògica per resoldre dubtes i incidències i a més hi haurà a l’abast 

dels professors eines per avaluar el progrés del grup. 

Espai  

A l'aula de cada centre escolar o l’alumnat des de casa. 

Material necessari 

Es necessita connexió a internet. El material pedagògic és facilitat per AGBAR. 

Qui realitza l’activitat 

El professorat de cada centre monitoritza l'activitat. 

https://www.agbarclients.cat/ca/programes-educatius 

https://www.agbarclients.cat/ca/programes-educatius
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 6.4 Botànics per un dia 

Durada: 1,5 h a l'aula + 3 h de sortida al camp.  
Calendari: Recomanable mesos d'abril i maig 
Modalitat: Recurs 
Cursos: 5è, 6è  

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

Descripció 

Recurs per dur a terme una activitat de botànica i descoberta a l'arborètum de Manlleu. 

Objectius 

• Ampliar els coneixements en el camp de la botànica, concretament estudiar les fulles per 

tal de distingir espècies arbòries. 

• Conèixer un espai de Manlleu amb un elevat interès ambiental. 

• Incrementar l’estructuració i esquematització gràfica. 

• Fomentar l’estima i el respecte a la natura 

Continguts 

L’activitat consta de 4 parts. 

• A1: Elaboració d’un mapa – esquema. 

• A2: Localització dels arbres a través de les seves fulles. 

• A3: Estudi de les fulles. 

• A4: Esbrinar l’arbre i conèixer-lo millor. 

Metodologia 

Es pretén que els alumnes interpretin un mapa i facin un croquis molt senzill. També s’introduiran 

els primers conceptes sobre la identificació d’espècies vegetals a partir de caràcters morfològics. 

Espai  

La primera part de l’activitat es desenvolupa a l’aula del centre, i la part de camp es desenvolupa 

a l’arborètum. 

Material necessari 

El manual d’ús en format digital.  Està format per una guia pel professorat i un dossier amb els 

exercicis pels alumnes. També s’incorpora unes fitxes de camp, plànols de l’arbrat i solucions. 

Qui realitza l’activitat 

El professorat monitoritza les activitats. 

Observacions 

Agrairem que comuniqueu la data de l’activitat, per mirar de no coincidir amb altres grups. Cal 

desplaçar-se a l’arborètum per realitzar algunes activitats.  
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 6.5 Cada aula un cinema 

 

Durada: Segons el criteri del centre. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Recurs 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

Recurs que es dona a les escoles, amb diferents curtmetratges i documentals de temàtica 

mediambiental per passar als alumnes. 

Objectius 

Curtmetratges i documentals curts que pretenen ser una eina d’estudi, debat i entreteniment en 

diferents àmbits del medi ambient (residus, aigua, canvi climàtic, alimentació i salut, boscos...) 

Continguts 

La Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha promogut un acord amb 

el SUNCINEFEST (abans FICMA, Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient) per posar a 

disposició de les escoles diversos programes educatius formats per curtmetratges i documentals 

curts de diferents temàtiques ambientals. 

Metodologia 

Cada escola o centre educatiu que ho desitgi, pot registrar-se mitjançant el formulari de registre i 

inscripció. Una vegada enviat descrivint en l'assumpte: "CADA AULA UN CINEMA", rebrà un vincle 

d'accés i una contrasenya per poder accedir a la pàgina i així poder projectar dins de l'aula. En 

aquesta pàgina de "CADA AULA UN CINEMA", es trobaran diferents programes audiovisuals 

perquè siguin utilitzats com una eina de consulta, educació, sensibilització, formació i informació. 

Espai  

A l'aula de cada centre. 

Material necessari 

Aula amb pantalla i projector. 

Qui realitza l’activitat 

El professorat monitoritza l’activitat 

http://app.suncinefest.com/ca 

Registre i sol·licitud per part de les escoles: www.suncinefest.com/ca/cada_aula_un_cine 

http://app.suncinefest.com/ca
http://www.suncinefest.com/ca/cada_aula_un_cine
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 6.6 Cessió d’exemplars del llibre 'El 
tresor del Ter' 

Durada: Cessió d'un mes com a màxim. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Recurs 
Cursos: 5è, 6è  

Contacte:  Maite Bulbena| bulbenamt@manlleu.cat  

Descripció 

Cessió d’exemplars del llibre El tresor del Ter 

Objectius 

Descobrir diferents elements naturals i culturals del riu Ter, posant de valor aspectes com el riu, 

l’amistat, l’ecologia, la natura, la cultura i la història 

Continguts 

A partir d’un vell plànol que li va donar el seu besavi, en Joan Sala recorrerà tot el riu Ter, des dels 

Pirineus fins a l’Empordà, cercant el tresor del famós bandoler Serrallonga, avantpassat seu. 

En el seu viatge, en Joan es farà amic de l’avi Benet, un vell rodamon rondallaire, coneixedor de 

les llegendes de cada poble. En Benet l’ensenyarà a descobrir el riu, amb el seu entorn i els animals 

que hi habiten. D’ell també aprendrà el valor de l’amistat. Junts viuran un munt de divertides i 

emocionants aventures durant aquest viatge al llarg del Ter, en la recerca del tresor. 

Qui realitza l’activitat 

Consorci del Ter 

https://www.consorcidelter.cat/seu-electronica/informacio-oficial/documents-oficials/el-tresor-

del-ter 

Observacions 

Se cedeixen un màxim de 25 exemplars. Té 98 pàgines 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 6.7 Com entendre i protegir els 
boscos 

Durada: 1 h. Calendari: Matins d'octubre a maig 
Modalitat: Activitat  Cursos: 4t  

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

Descripció 

Activitat per als alumnes de 4t de primària on s'explicaran diversos aspectes i característiques 

sobre els boscos d'Osona, per tal de fomentar actituds de conservació de la natura. 

Objectius 

• Conèixer la tasca del cos d’agents rurals.  

• Aprendre com hem d’actuar quan anem al bosc.  

• Conèixer com identificar animals a partir de rastres. 

• Assolir actituds preventives i de respecte del medi natural. 

Continguts 

• S’explicarà aspectes de biodiversitat i riquesa del bosc amb exemples dels principals 

animals que podem trobar a la comarca d’Osona. 

• S’incidirà especialment en la prevenció d’incendis forestals atès el seu important impacte 

ecològic. Al final de l’activitat es mostrarà a l’alumnat una òliba viva (espècie protegida). 

Metodologia 

Un agent forestal de l'Àrea Bàsica dels Agents Rurals d'Osona explicarà com hem d’actuar quan 

anem al bosc amb la finalitat de fomentar actituds de conservació de la natura. 

Espai  

A l'aula de cada centre 

Material necessari 

Manual d'ús en format digital. Es necessita una aula equipada amb ordinador i projector a punt 

en el moment d’inici de l’activitat. 

Qui realitza l’activitat 

Agent forestal de l'Àrea Bàsica dels Agents Rurals d'Osona 

 http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/agents-rurals/ 

Observacions 

Per una millor organització de l’activitat, s’aconsella agrupar tots els grups-classe de cada centre i 

curs en un mateix matí. 

 

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/agents-rurals/
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 6.8 Cuidem la biodiversitat a les 
escoles 

Durada: 2 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller teoricopràctic Cursos: 3r, 4t  

Contacte:  Olga Moreno| morenogo@manlleu.cat  

Descripció 

• Part teòrica: expliquem la importància que té el respecte per la vida, coneixent quins 

animals ens acompanyen al lloc on vivim i què podem fer per afavorir-los. És una activitat 

participativa on els i les alumnes intervenen. 

• Part pràctica: l’alumnat realitza el muntatge i col·loquen els elements dels quals s’ha 

parlat. Muntem i col·loquem: caixes niu, menjadores per a ocells i hotels d’insectes 

Objectius 

• Apropar l’alumnat a la fauna que ens envolta. 

• Fomentar el respecte i el coneixement de l’entorn. 

• Aprendre com fer i què cal tenir en compte a l’hora de construir i col·locar elements al 

nostre entorn per afavorir la biodiversitat. 

• Treballar la motricitat tot fent de fusters, d’una forma molt bàsica. 

• Potenciar el treball en equip. 

Continguts 

Introducció bàsica a la biodiversitat del nostre entorn, treballant els insectes i aus que ens 

envolten. Coneixerem quins són i la importància que tenen pel medi ambient. També treballarem 

i aprendrem quins elements podem col·locar i on per tal de poder ajudar a la nostra fauna 

Metodologia 

L’activitat està pensada per un grup d’entre 20 i 25 alumnes, amb el tallerista i el suport del 

tutor/a. Plantegem l’activitat a partir d’un PowerPoint introductori, on l’alumnat participa de 

forma activa, fent preguntes o aportant els seus coneixements. A la segona part del taller, crearem 

petits grups de treball on procedirem al muntatge dels elements que s’hagin pactat prèviament 

Espai  

A l’aula de l’escola. 

Material necessari 

Una aula amb ordinador, projector i taules. 

Qui realitza l’activitat 

Tallerista d’Areté/ Osonament. Entitat membre de la XESS Osona 

www.fundacioarete.cat 

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

P 6.9 Descoberta de les fonts i la 
seva problemàtica 

Durada: 3 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Visita 
Cursos: 5è, 6è  

Contacte:  Núria Brachs| brachsfn@manlleu.cat  

Descripció 

Un personatge teatralitzat acompanya al grup a visitar les fonts de l’entorn i els ajuda a 

descobrir el seu patrimoni natural i cultural, així com les seves problemàtiques. 

Objectius 

Explicar el patrimoni natural i cultural de les fonts, i explicar la contaminació de les seves 

aigües. 

Metodologia 

Un personatge teatralitzat acompanya al grup a visitar les fonts de l’entorn i els ajuda a 

descobrir el seu patrimoni natural i cultural, així com les seves problemàtiques. 

Espai  

Fonts de Manlleu 

Material necessari 

Circuit que es fa caminant. Portar l’equipament adequat per a caminar segons durada i època de 

l’any. Ha de venir el professorat del centre segons el nombre d’alumnes. La resta de material 

l’aporta l'entitat. 

Qui realitza l’activitat 

Grup de Defensa del Ter 

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

Curs 2022-23 

P 6.10 Dissenya el teu cubell 

Durada: 1 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: P3, P4, P5  

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

Descripció 

La sessió es divideix en dues parts. En la primera part s’explica la necessitat de la recollida selectiva 

i reciclatge de recursos per afavorir una millora en la crisi del canvi climàtic. Es crea una dinàmica 

de participació en l’aula en la qual es proposen diversos residus i els alumnes col·loquen aquests 

residus en els contenidors corresponents. Una vegada acabada aquesta dinàmica grupal, se 

suggereix als alumnes de fer un dibuix en paper inspirat en algun dels residus que poden inserir-

se en cada un dels contenidors del porta a porta presents en els seus domicilis. Es convidarà a les 

famílies dels alumnes que fixin aquests dibuixos en paper als cubells amb material per plastificar 

de manera que el disseny resti permanent i protegit de les inclemències ambientals i el desgast. 

Objectius 

• Que cada alumne faci un disseny inspirat en el tipus de residus que poden dipositar-se en 

cada un dels cubells habilitats per la recollida selectiva del porta a porta. 

• Comprendre la necessitat de la recollida selectiva pel reciclatge dels recursos. 

• Posar en coneixement els efectes de la crisi climàtica. 

• Construir hàbits que millorin l’entorn i el medi ambient. 

• Involucrar les famílies en la recollida selectiva a través del porta a porta. 

Continguts 

• Emergència climàtica. 

• El model de recollida de residus porta a porta i els seus beneficis. 

• Prendre part activa en la solució de la crisi climàtica. 

• La separació dels residus en les diferents fraccions. 

• Creativitat i autonomia. 

Metodologia 

Aprenentatge basat en reptes, aprenentatge invertit i gamificació. 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Retoladors i paper per pintar i dibuixar. 

Qui realitza l’activitat 

Ajuntament de Manlleu (Prezero-Spora) 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 6.11 Exposició 'El riu Ter' 

 

Durada: Cessions a partir d’un dia. Xerrades d'1 h aprox.  
Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Recurs - xerrada 
Cursos: 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Maite Bulbena| bulbenamt@manlleu.cat  

Descripció 

La cessió dels plafons de l’exposició s’ha d’acordar el termini amb l’àrea de comunicació i 

sensibilització del Consorci del Ter; cessions a partir d’un dia. Pel que fa a les xerrades, se’n poden 

fer un màxim de 3 per 

Objectius 

Conèixer el riu Ter 

Continguts 

Els plafons inclouen informació sobre els paisatges que trobem al llarg del recorregut del riu Ter, 

de la Ruta del Ter, l’aprofitament del cabal del riu, del patrimoni cultural, dels hàbitats, així com 

de la flora i la fauna més representativa 

Material necessari 

L’exposició està formada per 7 plafons, tipus roll-up. També disposem de dos dossiers didàctics 

per treballar els continguts; un adreçat a cicle mitjà de primària i l’altre adreçat a cicle superior de 

primària, tant per l’alumne com pel mestre 

Qui realitza l’activitat 

Xerrades a càrrec de tècnics del Consorci del Ter 

www.consorcidelter.cat/actualitat/exposicions 

Observacions 

Els plafons es poden recollir i tornar a la seu del Consorci del Ter, situada a la 2a planta del Museu 

del Ter de Manlleu (Plaça de les Dones del Ter, 1). Són fàcils de transportar i instal·lar, caben en 

qualsevol cotxe. 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 6.12 Exposició 'LIFE Potamo Fauna 
- Conservació de fauna fluvial 
d’interès europeu a la Xarxa Natura 
2000' 

Durada: Cessions a partir d’un dia. Xerrades d'1 h aprox.  

Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Recurs - xerrada 
Cursos: 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Maite Bulbena| bulbenamt@manlleu.cat  

Descripció 

La cessió dels plafons de l’exposició s’ha d’acordar el termini amb l’àrea de comunicació i 

sensibilització del Consorci del Ter; cessions a partir d’un dia. Pel que fa a les xerrades, se’n poden 

fer un màxim de 3 per escola i duren 50 minuts. 

Objectius 

Conèixer les espècies autòctones dels nostres rius i sensibilitzar sobre el perill de les espècies 

invasores 

Continguts 

Plafons sobre cranc de riu autòcton, cranc roig americà, cranc senyal, cranc dels canals, amenaces 

per al cranc de riu, nàiades, musclo zebrat, peixos autòctons, peixos exòtics, tortugues autòctones, 

tortugues exòtiques, amfibis, cargolets. Continguts gràfics,  jocs i enllaç a través de codis QR 

Material necessari 

L’exposició està formada per 14 plafons, tipus roll-up, de 80 centímetres d’amplada i 200 

centímetres d’alçada. Hi ha la possibilitat de muntar l’exposició en el seu conjunt o per temàtiques 

(cranc / nàiades / tortugues / cargolets). 

També disposem de dos 

Qui realitza l’activitat 

Tècnics del Consorci del Ter https://www.consorcidelter.cat/actualitat/exposicions 

Observacions 

Els plafons es poden recollir i tornar a la seu del Consorci del Ter, situada a la 2a planta del Museu 

del Ter de Manlleu (plaça de les Dones del Ter, 1). Són fàcils de transportar i instal·lar, caben en 

qualsevol cotxe.  

 

https://www.consorcidelter.cat/actualitat/exposicions
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 6.13 Exposició 'Reduïm Residus!' 

Durada: 30 min. Calendari: Dia 22 de novembre 
Modalitat: Visita 
Cursos: 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Sònia Puig| puigbs@manlleu.cat  

Descripció 

Reduïm Residus és una exposició que presenta la problemàtica ambiental dels residus municipals 

i les estratègies a emprendre per minimitzar-la. S'emmarca en la Setmana Europea de la Prevenció 

de Residus, on s'organitzaran diverses activitats a Manlleu. 

Objectius 

Sensibilitzar els joves sobre la necessitat de respectar la piràmide de gestió de les escombraries, 

que comença per la prevenció o reducció de residus, segueix per la reutilització i el reciclatge i 

només acaba en el tractament en els casos en què sigui necessari. 

Continguts 

• La natura no fa residus. La natura és circular 

• Generem residus! De matèria primera a residu 

• Amaguem els residus sota l’estora? La gestió de les escombraries 

• Els protagonistes. Què hi va? Què no hi va? 

• Altres sistemes de recollida 

• Tot comença per tu: reduir, reciclar, reutilitzar 

• Coses que passen a la Terra: notícies breus sobre la producció i gestió de residus arreu del 

món. 

https://www.diba.cat/documents/471041/114922502/EXPO+Redu%C3%AFm+Residus.pdf/2243

7fe5-ec24-477c-8a49-313ae706fa99 

Espai  

Museu del Ter 

Material necessari 

L'escola no ha de proporcionar cap material. 

https://www.diba.cat/web/mediambient/reduim-residus 

S'ofereix un Kahoot i jocs i enigmes perquè els alumnes comprovin el que han après a l'exposició 

Reduïm Residus 

Qui realitza l’activitat 

Un/a educador/a ambiental que facilita la DIBA fa les visites guiades 

https://www.diba.cat/web/mediambient/reduim-residus 

https://www.diba.cat/documents/471041/114922502/EXPO+Redu%C3%AFm+Residus.pdf/22437fe5-ec24-477c-8a49-313ae706fa99
https://www.diba.cat/documents/471041/114922502/EXPO+Redu%C3%AFm+Residus.pdf/22437fe5-ec24-477c-8a49-313ae706fa99
https://www.diba.cat/web/mediambient/reduim-residus
https://www.diba.cat/web/mediambient/reduim-residus
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 6.14 Gimcana energies renovables 

Durada: 1 h aprox. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Recurs 
Cursos: 3r, 4t  

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

Descripció 

Recurs que es donarà a les escoles per tal que els alumnes coneguin les diferents fonts d'energia 

renovable existeixen, i incentivar-los en l'estalvi energètic. 

Objectius 

• Conèixer les diferents fonts d’energia. 

• Aprendre quines fonts d’energia renovable existeixen. 

• Incentivar l’estalvi energètic. 

Continguts 

• Descobrir els tipus d’energies renovables i no renovables. 

• Descobrir algunes energies renovables segons el recurs natural del qual provenen. 

• Aplicació i motivació vers l’ús de les energies renovables i l’estalvi energètic. 

Metodologia 

Consisteix en una gimcana de diferents proves que permetran als alumnes fer un repàs sobre 

quines energies renovables existeixen i d’on provenen, com podem estalviar energia, etc. 

Espai  

Es recomana fer-ho al gimnàs, pati o en un espai prou ampli. 

Material necessari 

El manual d'ús en format digital 

Qui realitza l’activitat 

L’activitat serà guiada pel professorat. 

Ajuntament - http://www.manlleu.cat/ 

Observacions 

El manual d’ús en format digital se us facilitarà a principis de curs. Gratuït pel centre. 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 6.15 L'espai natural de la platja del 
Dolcet: el Dolcet és per explicar 

Durada: 1 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Recurs 
Cursos: 5è, 6è  

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

Descripció 

Recurs que es dona a les escoles per descobrir l'espai natural de la platja del Dolcet a Manlleu. 

Objectius 

Redactar un text en grup sobre els valors naturals i usos de l’espai de la platja del Dolcet des del 

punt de vista de diversos personatges. 

Continguts 

La platja del Dolcet és un espai de ribera de propietat municipal que té un gran valor natural doncs 

s’hi pot observar flora i fauna aquàtica diversa i abundant. Durant l’any 2019 s’hi ha implantat un 

itinerari ambiental (de descoberta + sensorial) per compatibilitzar els diferents usos i convertir-lo 

en un espai d’aprenentatge per a l’educació ambiental. Per aquest motiu i de forma paral·lela 

s’han desenvolupat diverses propostes didàctiques per integrar aquest espai natural al treball 

curricular sobre el medi i els ecosistemes que es fa als diversos centres escolars de la població.  

Metodologia 

Es divideix el grup-classe en cinc grups, es llegeix el nom dels cinc personatges i se n’assigna un de 

secret a cada grup. Es fa un passeig de 20’ en grup. Llavors cada grup ha de fer un escrit al diari 

per explicar els valors naturals i l’ús de l’espai segons el seu personatge. Per facilitar la redacció 

del text es pot suggerir un guió a partir de diverses preguntes que tots els textos hauran de 

respondre. En acabar cada grup llegeix el seu text en veu alta i la resta de companys han d’encertar 

quin personatge l’ha escrit. Com a complement podem fer-ne una tria i posar-ho a la pàgina web 

de l’escola, a la cartellera verda i/o a la revista. A part d’aquesta activitat pensada per la sortida, 

es proposen també activitats de suport prèvies i posteriors per fer a l’aula. 

Espai  

Platja del Dolcet, darrere la Piara 

Material necessari 

Carpeta, guia didàctica “espai natural Platja del Dolcet” (inclou mapa),  llapis i goma. 

Qui realitza l’activitat 

El professorat monitoritza l’activitat. 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 6.16 L'hort a l'escola 

Durada: Segons el criteri del centre.  
Calendari: 2n trimestre. Dilluns de la setmana ambiental 
Modalitat: Taller 
Cursos: P3, P4, P5  

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

Descripció 

Taller d'horticultura ecològica al centre escolar. 

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: La columna de descomposició.  

• Activitat 2: El nom de les llavors.  

• Activitat 3: 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 cada centre escolar 

Material necessari 

El manual d’ús en format digital. 

Compost, llavors i planter: quantitats i espècies semblants cada curs. 

Qui realitza l’activitat 

Professorat de cada centre 

Observacions 

El manual d’ús s’entregarà al principi del curs. Les llavors i el planter s’entregaran a tots els centres 

un dilluns de març, coincidint amb la Setmana Ambiental. Uns dies abans de l’entrega, s’informarà 

als centres del contingut exacte del lot, perquè es pugui programar bé l’activitat. 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 6.17 Mou-te pel zero a l'escola! 

Durada: Activitat diària al llarg d'una setmana. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Sònia Puig| puigbs@manlleu.cat  

Descripció 

Proposta educativa enfocada a promoure el canvi d’hàbits de consum i la nostra relació amb els 

residus des de l’escola i per un futur més sostenible. L’alumnat aprendrà sobre l'origen i impacte 

dels següents quatre grans grups de residus incidint sobre la prevenció, reducció i reutilització 

combinant contingut teòric amb reptes pràctics (envasos, paper i cartó, teixits, malbaratament 

alimentari) 

Objectius 

• Conèixer les principals fraccions de residus. 

• Generar consciència ambiental sobre el seu origen i impacte. 

• Fomentar el consum responsable i la reducció de residus a l’aula i a casa. 

• Fomentar la cooperació per trobar solucions per a la prevenció i reducció de residus. 

• Impulsar un canvi d’hàbits de consum per avançar cap a un model de societat sostenible. 

Continguts 

https://www.canva.com/design/DAEornwnUSY/KiKIU1R40KrYy8wHkTNFpg/view?utm_content=

DAEornwnUSY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#23 

Metodologia 

L’aprenentatge teòric es combina amb la superació d’una sèrie de reptes relacionats amb les 

diferents fraccions de residus i adaptats al nivell educatiu de l'alumnat. Per a cada repte superat, 

s'acumulen una sèrie de punts que aniran conformant un rànquing entre els diversos grups classe 

o les diverses escoles participants. Al finalitzar totes les activitats, els grups classe que hagin 

obtingut majors puntuacions podran optar a un premi definit prèviament amb l'equip docent. 

Espai  

Aula 

Qui realitza l’activitat 

El professorat comptarà amb el suport de l'equip de Go Zero Waste  

https://www.canva.com/design/DAEornwnUSY/KiKIU1R40KrYy8wHkTNFpg/view?utm_content=

DAEornwnUSY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1 

Observacions 

La ciutadania i els comerços de Manlleu ja estan implicats a la campanya. Ara volem implicar els 

alumnes. https://www.manlleu.cat/pl183/temes/informacio/noticies/id1575/mpz.htm 

https://www.canva.com/design/DAEornwnUSY/KiKIU1R40KrYy8wHkTNFpg/view?utm_content=DAEornwnUSY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#23
https://www.canva.com/design/DAEornwnUSY/KiKIU1R40KrYy8wHkTNFpg/view?utm_content=DAEornwnUSY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#23
https://www.canva.com/design/DAEornwnUSY/KiKIU1R40KrYy8wHkTNFpg/view?utm_content=DAEornwnUSY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1
https://www.canva.com/design/DAEornwnUSY/KiKIU1R40KrYy8wHkTNFpg/view?utm_content=DAEornwnUSY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1
https://www.manlleu.cat/pl183/temes/informacio/noticies/id1575/mpz.htm
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 6.18 Pioners de Riu 

Durada: 45 min aprox. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller / Joc a l’exterior 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Maite Bulbena| bulbenamt@manlleu.cat  

Descripció 

Joc que presenta el riu com a element imprescindible a la nostra societat. 'Pioners de riu' tracta 

aquest element natural des de diferents punts de vista per tal de generar una visió global i 

transmetre la seva importància al nostre món. L’activitat està pensada com un joc de camp, de 

gran format, per realitzar en el marc d’una sortida educativa a l’entorn fluvial amb un grup classe. 

La classe s’haurà de dividir en tres grups equilibrats, i aquests, estaran separats per un tauler que 

representarà un riu que els separa. 

Objectius 

Generals: fomentar la companyonia, potenciar el joc cooperatiu, adquirir hàbits de respecte, 

ordre, escolta activa i participació, assolir i reproduir dinàmiques de joc i respectar l’entorn 

natural. 

Específics: conèixer el riu com a font de recursos, entendre la perillositat que pot comportar un 

riu, comprendre el riu com a defensa natural i barrera física, fomentar el respecte per l’entorn 

natural, prendre consciència de la importància que té la naturalesa i entendre la necessitat de 

conservar aquest espai. 

Material necessari 

Tauler “riu” amb forma de T invertida, de 2 metres de llarg per 2 metres d’ample. L’amplada del 

riu és de 50 centímetres. Dau d’accions d’escuma de 25x25 centímetres. Llosetes de poblat (tipus 

puzle), fitxes de perill i fitxes de recursos 

Qui realitza l’activitat 

Tècnics del Consorci del Ter 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 6.19 Recorregut històric i natural 
amb els Agents Forestals a Vic 

 

Durada: 2,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Visita 
Cursos: 5è, 6è  

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

Descripció 

Visita Vic per conèixer els principals edificis històrics i observar la fauna que hi ha. 

Continguts 

• S’aprofundirà en la història de la ciutat de Vic i com ha quedat palesa en diferents edificis 

i indrets (estils medieval, romànic, gòtic). 

• A cada parada s’explicaran les espècies que habiten en aquell punt de la ciutat i les seves 

singularitats (on nidifiquen, de què s’alimenten...) 

Metodologia 

L’activitat consisteix a fer un recorregut matinal per la ciutat de Vic, acompanyats d’un agent 

forestal. Durant el recorregut es faran deu parades i a cadascuna els alumnes han de participar 

activament (contemplar, buscar, comptar) per poder aprofundir en els continguts donats i 

completar el dossier que se’ls entrega.  

Els punts que es visiten durant el recorregut són: Plaça de l’Estudiant, Temple Romà, La Pietat, 

Muralla, Les adoberies, El riu, Pont romànic, L’Albergueria, El campanar, La plaça Major.  

Algunes de les espècies que es tractaran durant el recorregut són: òlibes, ànecs, falciots, dragons, 

orenetes... 

Espai  

La ciutat de Vic 

Material necessari 

Qui realitza l’activitat 

Agents Rurals http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/agents-rurals/ 

Observacions 

El centre ha d’assumir el cost de desplaçament a Vic. L'activitat és gratuïta pel centre. Per fer l’activitat cal 

que l’alumnat conegui les xifres romanes. 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 6.20 Tenim una emergència! 

Durada: 1 h. Calendari: 1r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

A través d’un joc participatiu i cooperatiu es tractarà el tema de l’emergència climàtica des del 

nivell més general fins al més específic. El grup-aula es dividirà en grups de 4-5 alumnes i cada 

grup abordarà un dels temes centrals de la lluita contra  la crisi climàtica com ara la mobilitat, 

l’energia, el consum responsable i local o la generació de residus. El joc, basat en estratègies 

col·laboratives, plantejarà una sèrie de reptes que caldrà superar per fer, entre tots, un Manlleu 

sostenible. 

Objectius 

• Explicar el context d’emergència climàtica en el qual ens trobem. 

• Explicar la Declaració que ha fet la ciutat davant d’aquest problema. 

• Analitzar tots els aspectes que influeixen en la crisi climàtica. 

• Reflexionar sobre els nostres hàbits i comportaments amb relació a aquests aspectes. 

• Descobrir, entre tots, propostes fàcils, reals i aplicables per reduir les emissions de CO2 

que es converteixin en compromisos personals. 

• Difondre més enllà del grup-aula el resultat de la nostra reflexió. 

Continguts 

• L’emergència climàtica 

• Aspectes que influeixen en la crisi 

• Què podem fer nosaltres i com a poble, en el nostre dia a dia, per lluitar-hi en contra 

Metodologia 

Metodologies actives d’aprenentatge: aprenentatge basat en reptes, aprenentatge invertit i 

gamificació. 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Projector, material fungible 

Qui realitza l’activitat 

Ajuntament de Manlleu (Prezero-Spora) 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 6.21 Un dia a l'hort 

Durada: 1 h a l'escola + 2 h de treball a l'hort.  
Calendari: Mesos d'abri i maig 
Modalitat: Taller + Visita 
Cursos: P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

Visita a l'hort de la Salle i treball previ a classe. Els alumnes de 4t d'ESO de la Salle explicaran i 

ensenyaran l'hort, les plantes que tenen, funcionament de les eines, etc. 

Objectius 

Aprendre l’ús de les eines de l’hort, conèixer un hort escolar i les plantes que s’hi planten, tant  

d’hortalisses, com de verdures i aromàtiques 

Continguts 

• Descoberta de les eines de l’hort i la seva utilitat 

• Principals feines que es fan a l’hort (adobar, treure herbes, plantar, regar...) 

• Conreu de les hortalisses i plantes aromàtiques 

• Coneixement de l’entorn i dels cicles naturals 

Metodologia 

• L’activitat comença dins l’aula de la mateixa escola,  on les mestres introdueixen amb un 

conte i uns titelles les feines que fan les diferents eines que podem trobar en un hort 

(aquest material es facilita des de la Salle per poder dur a terme l’activitat a l’aula) 

• Després un dia es va a l’hort de la Salle on els professors i els alumnes de 4t ESO ensenyen 

als nens i nenes les eines de l’hort, els ajuden a pintar uns titelles, plantar hortalisses i els 

fan una explicació de les plantes que tenen en aquell moment a l’hort. 

Espai  

La Salle Manlleu 

Material necessari 

El material el facilitaran els responsables de l'activitat 

Qui realitza l’activitat 

Alumnes i professorat de La Salle Manlleu https://www.youtube.com/watch?v=pzztKOStE90 

Observacions 

Cal tenir present el temps que trigareu en els desplaçaments. Cal desplaçar-se fins a la Salle el dia 

i hora acordats. Els dimecres a la tarda no es podran fer visites 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pzztKOStE90
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 6.22 Visita a la deixalleria 

Durada: 1 h.  
Calendari: Curs 2022-23. Preferiblement els dimecres al matí 
Modalitat: Visita 
Cursos: P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

Visita guiada a la deixalleria per conèixer el seu funcionament i residus que s'hi poden aportar. 

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 

Polígon Industrial El Verdaguer. 

C. Eduard Rifà, 76 – 78 

08560 Manlleu 

Material necessari 

Manual d’ús en format digital. Podeu portar alguns residus i els anirem separant al llarg de 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. 

Ajuntament - http://www.manlleu.cat/ 

Observacions 

Heu de tenir present el temps que trigareu en els desplaçaments. Cal desplaçar-se fins a la 

deixalleria el dia i hora acordats i respectar les normes de la instal·lació. 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 6.23 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 
Cursos: P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

Visita als horts municipals de Manlleu per conèixer aspectes històrics, socials, mediambientals i 

aprendre les característiques del seu funcionament. 

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 tancament de l’activitat. 

Espai  

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

Horts de la Coma. 

Material necessari 

El manual d’ús en format digital. 

Qui realitza l’activitat 

Tècnica de medi ambient 

Ajuntament - http://www.manlleu.cat/ 

Observacions 

Heu de tenir present el temps que trigareu en els desplaçaments.   Cal desplaçar-se fins als horts el dia i 

hora acordats. Gratuït pel centre.
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

Àrea temàtica 7: Salut, activitat física i alimentació  

P 7.1 Coneixem les fruites i verdures 
a través del joc! 

 

Durada: 1 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: P3, P4, P5  

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

Descripció 

Identificar i explorar diferents tipus de fruites i verdures 

Objectius 

Fomentar el consum de fruita i verdura dels infants 

Continguts 

Tast de diferents tipus de fruites i verdures a través de l'experimentació i el joc per conèixer i 

identificar noves textures, gustos, colors i olors. 

Metodologia 

Pràctica (Joc i estimulació) 

Espai  

Aula amb pica d'aigua pròxima 

Material necessari 

Fruites i verdures de temporada 

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 

P 7.2 Creem un menú saludable 

 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 1r, 2n  

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

Descripció 

Conèixer l’alimentació saludable i saber crear un plat saludable 

Objectius 

Fomentar una alimentació sana, variada i equilibrada 

Continguts 

Es farà una breu explicació dels diferents grups d’aliments i el plat saludable i seguidament es 

crearà un menú saludable a través del joc amb daus. 

Metodologia 

Pràctica (joc i cooperació) 

Espai  

Aula 

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 

P 7.3 Cuina mediterrània 

 

Durada: 1,5 - 2 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

Conèixer l’alimentació i el plat saludable. 

Objectius 

Fomentar una alimentació sana, variada i equilibrada 

Continguts 

Es farà una breu explicació de l’alimentació mediterrània i el plat saludable i seguidament es farà 

la preparació d’un menú saludable i el tast de les elaboracions 

Metodologia 

Pràctica (cuina) 

Espai  

Aula i cuina 

Material necessari 

Aliments per fer les elaboracions i cuina equipada amb microones, fogons i utensilis per preparar 

les elaboracions i pica. Bata o davantals pels infants. 

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 

P 7.4 Estratègies per afavorir el 
desenvolupament de les 
competències personals 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 6è  

Contacte:  Laia Vergés| vergesgl@manlleu.cat  

Descripció 

Taller sobre les competències personals: confiança, autoestima, comunicació, auto vàlua... 

Avaluació de la mateixa autoestima, autoconcepte, límits, capacitats i responsabilitat amb un 

mateix i amb els altres. 

Objectius 

• Estimular i promoure la confiança. 

• Comprendre a què ens referim quan parlem d’autoestima i de quina manera podem 

• incidir-hi en nosaltres mateixos i en els altres. 

• Descobrir les nostres pròpies virtuts a través de la mirada de l’altre: Desenvolupar 

• l’empatia, la capacitat de comunicació i entendre que tots som diferents i valuosos. 

• Valorar riscs i beneficis de la mateixa conducta. 

• Reflexionar al voltant del concepte d’auto vàlua. 

• Aprendre a desemmascarar pensaments erronis, la pressió del grup i com superar-los. 

Continguts 

• Autoconcepte 

• Autoestima 

• Comunicació 

• Capacitats individuals 

• Responsabilitat d'una mateixa i amb els altres 

Metodologia 

Taller interactiu amb dinàmiques per treballar la confiança en un mateix, el respecte cap als altres 

i adquirir control sobre el mateix comportament. 

Espai  

Aula 

Qui realitza l’activitat 

Ciència Divertida 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 7.5 Gimcana dels aliments 

 

Durada: 1,5 - 2 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 1r, 2n  

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

Descripció 

Conèixer l’alimentació saludable i identificar els aliments 

Objectius 

Fomentar els hàbits alimentaris saludables 

Continguts 

Es farà una breu explicació del que és l’alimentació saludable i seguidament es realitzarà una 

gimcana per equips relacionada amb l’alimentació. Al final de la sessió els infants rebran un 

diploma de participació en la gimcana. 

Metodologia 

Pràctica (joc i treball en equip) 

Espai  

Aula amb espai tipus gimnàs 

Material necessari 

Fruites i verdures de temporada 

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 

P 7.6 Jornades Ludicoesportives 1r 
de primària 

 

Durada: Matí d'activitats (de 9.30 a 12. 30 h). Calendari: Maig 2023 
Modalitat: Activitats lúdicoesportives 
Cursos: 1r  

Contacte:  Enric Mayo| mayore@manlleu.cat  

Descripció 

Tastets de diferents activitats esportives (futbol, futbol sala, bàsquet, hoquei i escalada)  

Objectius 

• Conèixer les activitats esportives que els principals clubs porten a terme al municipi 

• Conèixer les instal·lacions esportives municipals 

• Gaudir d'activitats ludicoesportives fora del centre escolar 

Continguts 

• Coneixement de ciutat 

• Realització d'activitats lúdiques i esportives 

• Convivència i experimentació 

Metodologia 

Rotacions de 30 minuts de les diferents activitats esportives proposades. 

Espai  

Zona esportiva 

Material necessari 

Roba esportiva, cantimplora,  esmorzar, protecció solar i gorra 

Qui realitza l’activitat 

Organitza el Servei d'esports en col·laboració amb els Clubs esportius 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 7.7 Preparem esmorzars i berenars 
saludables! 

 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

Conèixer els aliments adequats per fer els esmorzars i berenars més saludables 

Objectius 

Fomentar una alimentació saludable i disminuir el consum d’aliments processats  i sucre 

Continguts 

Es farà una breu explicació de com han de ser els esmorzars i berenars saludables i a continuació 

es prepararan elaboracions d’exemple i es farà un tast de les preparacions 

Metodologia 

Pràctica (cuina) 

Espai  

Aula / Sala adaptada per poder fer el taller 

Material necessari 

Aliments per fer les elaboracions i utensilis de cuina (plats, ganivets, gots, etc.) 

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 

P 7.8 Què menjo? 

Durada: 2,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: visita – taller – xerrada 
Cursos: 5è, 6è  

Contacte:  Maite Bulbena| bulbenamt@manlleu.cat  

Descripció 

Elaboració i tria d’un menú complet. Compra al mercat municipal (amb un pressupost tancat) i 

preparació per grups dels plats: primer, segon i postres. S’analitza què hem comprat, d’on venia i 

quins residus hem generat.  

Objectius 

• Desvetllar l’interès dels infants per l’alimentació 

• Donar elements per a conèixer els ODS 2030 

• Donar pautes per a una compra i alimentació més sostenible  

Continguts 

• Procedència i temporalitat dels aliments 

• Procés de compra  

• Càlcul per a comprar  

• Treball en equip 

• Establiment d’acords i presa de decisions 

• Tècniques de cuina  

• Sostenibilitat alimentària i reducció d’impacte ambiental  

Metodologia 

• Treball en petits grups  

• Visita al mercat i compra (sense diners) 

• Elaboració de plats i degustació 

• Anàlisi i reflexió  

Espai: Mercat Municipal de Manlleu 

Material necessari 

• Aula de cuina i parament (taules per a 3 grups) 

• Estris de cuina  

• Aliments  

Qui realitza l’activitat 

Sambucus www.sambucus.cat 

Observacions 

Segons disponibilitat Aula Mercat municipal 

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

Curs 2022-23 

P 7.9 Regulació emocional a través 
del moviment 

 

Durada: 1 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Núria Brachs| brachsfn@manlleu.cat  

Descripció 

Taller per aprendre com a través del moviment podem gestionar les nostres emocions i carregar-

nos de vitalitat, alhora que ens alliberem del nerviosisme, l’apatia... 

Objectius 

Treballar diferents aspectes a través del cos i les emocions com: 

• La intel·ligència emocional i les competències emocionals. La intel·ligència emocional 

• és “la capacitat per identificar les emocions pròpies i les dels altres, usar-la per facilitar 

• el pensament, comprendre’n la complexitat i regular-la de manera apropiada” 

• La regulació cos-ment-emoció 

Metodologia 

Es treballa a través de l’educació emocional i la psicomotricitat. 

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

P 7.10 Ús raonable del mòbil 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 5è, 6è  

Contacte:  Laia Vergés| vergesgl@manlleu.cat  

Descripció 

Amb la proliferació de les noves tecnologies, pren una gran importància aprendre a fer un ús 

responsable d’aquestes. Amb un seguit de dinàmiques, en aquest taller prendrem consciència que 

l’abús del mòbil i les xarxes socials poden arribar a ser un problema. 

Objectius 

• Donar un ús raonable al mòbil 

• Descobrir els problemes associats aquest tipus d’addicció tecnològica 

Metodologia 

Dinàmiques participatives 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Qui realitza l’activitat 

Funbrain 

https://www.funbrain.cat 

 

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

Curs 2022-23 

P 7.11 Sabem quant sucre mengem? 

 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

Conèixer quins aliments contenen sucre i són poc saludables 

Objectius 

Disminuir el consum habitual de sucre i promocionar l’alimentació saludable 

Continguts 

Es farà una breu explicació del sucre i els seus efectes negatius i un taller pràctic on es realitzarà 

un mural per visualitzar el sucre que tenen alguns productes 

Metodologia 

Pràctica 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Sucre, culleres i bàscules de cuina 

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 

P 7.12 Som gent de profit: el 
malbaratament alimentari 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

Contacte:  Sònia Puig| puigbs@manlleu.cat  

Descripció 

Taller per a escoles on es treballen els conceptes Què és el malbaratament alimentari? Com s’ha 
de fer la compra i organitzar els productes? Es poden reaprofitar els aliments? Inclou material 
didàctic i, a partir de moments quotidians, se’ls fa reflexionar sobre com es compra, com 
s’emmagatzemen els aliments o bé com podem aprofitar els aliments per no llençar-los. 

Objectius 

Difondre el concepte del malbaratament alimentari a les escoles, fomentar i promoure les bones 

pràctiques, així com donar a conèixer algunes de les causes del malbaratament i les seves 

conseqüències. 

Us podeu descarregar el document PDF amb les característiques tècniques aquí: 

https://somgentdeprofit.cat/wp-content/uploads/2020/03/Dossier-taller-escoles-SGP.pdf 

Continguts 

• Causes 

• Conseqüències 

• Bones pràctiques: a l’anar a comprar, al guardar els aliments, reaprofitament del menjar 

sobrant o que s’està fent malbé. 

• (Els continguts i les dinàmiques del taller estan adaptades en funció de les característiques 

dels participants de cada nivell educatiu) 

Espai  

Aula 

Material necessari 

L'educador/a porta el material necessari: una estructura portàtil fàcil de transportar i muntar als 

centres educatius, que va acompanyada d’una seqüència didàctica que la complementa 

Observacions 

L’Agència ofereix de forma gratuïta aquest taller a escoles verdes de tot Catalunya que vulguin 

participar en el programa escolar. Les escoles poden sol·licitar el taller a la data que més els 

convingui: https://somgentdeprofit.cat/taller-per-a-les-escoles/ 

 

https://somgentdeprofit.cat/wp-content/uploads/2020/03/Dossier-taller-escoles-SGP.pdf
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 7.13 Taller d'autoprotecció bàsic 

Durada: 1,5 h. Calendari: 2n o 3r trimestre 
Modalitat: Taller 
Cursos: 5è  

Contacte:  Laia Vergés| vergesgl@manlleu.cat  

Descripció 

Taller sobre l'autoprotecció, de com actuar davant un accident (protegir, avisar, socórrer). 

Objectius 

Sensibilitzar els nens i nenes sobre la importància d'aprendre mesures d'autoprotecció per evitar 

un accident o minimitzar-ne les lesions en cas que es produeixi. 

Continguts 

• Consells bàsics sobre perill i autoprotecció 

• PAS (Protegir, Avisar, Socórrer) 

• Activar el Sistema d’Emergències. Trucades 112 

Metodologia 

Taller amb activitats dinàmiques per treballar els conceptes d'autoprotecció. 

Espai  

Aula 

Qui realitza l’activitat 

Entitat col·laboradora amb la Diputació de Barcelona 

https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/ambits_autoproteccio#TallersEducatius 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu  
Curs 2022-23 

P 7.14 Tastets de Rugby a l'escola 

 

Durada: Dues sessions d'1 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Proposta pràctica 
Cursos: 6è  

Contacte:  Enric Mayo| mayore@manlleu.cat  

Descripció 

Proposta per fer una introducció al Rugby, adaptant la pràctica cap a formes lúdiques per fer-ho 

en els horaris d'Educació Física 

Objectius 

• Conèixer la pràctica del Rugby escolar 

• Posar en pràctica el treball en equip que implica el Rugby 

• Conèixer una pràctica esportiva diferent que s’ofereix com a extraescolar al municipi 

Continguts 

• Activitat lúdico-esportiva 

• Treball en equip 

• Valors del Rugby 

Metodologia 

Sessió pràctica i dinàmica a través de situacions jugades de Rugby escolar, adaptant el contacte i 

les normes del joc per fer-lo més senzill i atractiu 

Espai  

Centres educatius 

Material necessari 

Roba esportiva 

Qui realitza l’activitat 

Club Rugby d'Osona i Servei d'esports Ajuntament de Manlleu 
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Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu 

Curs 2022-23 

P 7.15 Tastets d'escacs 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Activitat 
Cursos: 5è, 6è  

Contacte:  Enric Mayo| mayore@manlleu.cat  

Descripció 

Tastets d'escacs per grups classe, per donar a conèixer els escacs, normativa i pràctiques.  

Objectius 

• Conèixer la pràctica dels escacs 

• Aprendre les normes bàsiques d'aquesta pràctica 

• Donar a conèixer una oferta de pràctica que es realitza al municipi 

Continguts 

• Activitat lúdica 

• Treball cognitiu a través del joc 

Metodologia 

Sessió grupal on s'explicarà com es juga a escacs, normativa bàsica i propostes jugades 

Espai  

Aula de l'escola 

Material necessari 

El material el portarà el Club 

Qui realitza l’activitat 

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

Àrea temàtica 8: Seguretat i riscos al carrer i a Internet 

P 8.1 I què fem amb les bombes? 

 

Durada: 1 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Xerrada 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

Donar a conèixer la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

Objectius 

• Sensibilitzar del risc dels artefactes explosius. 

• Prevenir accidents relacionats amb els artefactes explosius. 

• Evitar futurs col·leccionistes d’explosius. 

Metodologia 

Presentació informativa adreçada a alumnes per tal de prevenir els riscos amb els artefactes 

explosius. 

Espai  

Aula 

ui realitza l’activitat 

Mossos d'esquadra 

Per més informació: Itpg433@gencat.cat 

Observacions 

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

Curs 2022-23 

P 8.2 Internet segura per a nenes i 
nens 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Xerrada 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

Facilitar eines i recursos als infants i adolescents per navegar per Internet de manera segura. 

Objectius 

• Informar sobre els perills de navegar per Internet. 

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

•  Explicar les qüestions legals i la normativa vigent: 

o  Continguts nocius. 

o  Continguts il·legals. 

o  Oferir consells bàsics sobre: 

o  Contrasenya. 

o  Grup d’investigació 

o  Els virus: troians i espies. 

o  El xat i la missatgeria instantània. 

o  Els blocs i els foto blocs. 

o  Descàrregues de música, vídeos, arxius,.. 

o  Webcam. 

•   Oferir diversos contactes d’ajuda i suport.  

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. Durada de la presentació: 60 minuts 

aproximadament. 

Espai  

Aula 

Qui realitza l’activitat 

Mossos d'esquadra 

Per més informació: Itpg433@gencat.cat 

Observacions 

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

P 8.3 Internet segura. La 
cibercaputxeta vermella 

 

Durada: 1 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

Educar als infants perquè naveguin de manera responsable per Internet. Facilitar eines i recursos 

als infants i adolescents per navegar per Internet de manera segura. 

Objectius 

• Informar sobre els perills de navegar per Internet. 

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

• Oferir consells bàsics sobre: 

o La privacitat a la xarxa i les dades personals 

o Els perills de parlar amb desconeguts 

o La veracitat de la informació que trobem a Internet 

o La importància de confiar en pares i professors 

• Oferir diversos contactes d’ajuda i suport." 

Metodologia 

Presentació participativa on els alumnes repassen a través del conte adaptat de la 'Cibercaputxeta 

Vermella', els principals perills que es poden trobar a la xarxa i reflexionen sobre la manera 

d’evitar-los. 

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 

P 8.4 Mobilitat segura a educació 
primària 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Xerrada 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

Amb la finalitat de transmetre certs hàbits i valors (convivència, tolerància, solidaritat, respecte i 

responsabilitat) relacionats amb la mobilitat segura i prevenir conductes de risc. 

Objectius 

• Identificar, en la mobilitat, els diferents espais i elements de l’entorn per poder tenir una 

conducta preventiva. 

• Identificar els conceptes de seguretat i perill en relació amb els diferents espais de 

mobilitat, joc i oci de l’entorn. 

• Identificar elements per augmentar la seguretat (casc, colzeres, llums, roba adient, etc.). 

•  Reflexionar sobre els desplaçaments segurs. 

•  Reflexionar sobre el perquè de les nostres conductes segures o de risc. 

•  Identificar situacions en què un es sent influït per factors externs. 

•  Percebre la pressió externa com a element que condiciona la conducta. 

•  Adonar-se del risc que comporta prendre decisions per la influència externa. 

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. 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. S’utilitzen audiovisuals, quaderns i reculls d’unitats didàctiques que donen 

suport a les activitats. També és possible fer un parc de trànsit o circuit de bicicletes per 

complementar les sessions. Es tracten temàtiques com: desplaçaments pel carrer (com a vianant), 

circulació com a passatgers de vehicles de motor, conducció de bicicletes/patinets/patins, 

elements de seguretat passiva, ús del carrer com a espai de joc, forma de creuar el carrer, etc. 

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 

P 8.5 Petita història dels Mossos 
d'esquadra per a infants 

 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Taller 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

Taller sobre  la història, el present i futur dels mossos d'esquadra: 

• La preparació d’un/a mosso/a – Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

• Quines tasques fan els mossos a Catalunya. 

• Què fer si tenim un problema al carrer. 

• Com ajuda la policia. 

 

Objectius 

Donar a conèixer la història, present i futur dels Mossos d’Esquadra a Catalunya. 

Donar a conèixer les eines bàsiques en la feina diària. 

Metodologia 

Presentació informativa adreçada a alumnes per tal de resoldre tots els dubtes relacionats amb el 

cos policial dels Mossos d’Esquadra. 

Espai  

Aula 

Qui realitza l’activitat 

Mossos d'esquadra 

Per més informació: Itpg433@gencat.cat 

Observacions 

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

Curs 2022-23 

P 8.6 Visita a l'edifici policial dels 
mossos d'esquadra 

Durada: 1,5 h. Calendari: Curs 2022-23 
Modalitat: Visita 
Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è  

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

Descripció 

Donar a conèixer la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

Objectius 

- Visitar  les dependències policials per part dels alumnes, professors/es, mares i pares, del 

seu Centre Educatiu, i així poder conèixer les instal·lacions policials. 

- Resoldre dubtes sobre les competències de la PG-ME. 

- Presentació informativa de les tasques policials bàsiques de la PG-ME. 

- Informació sobre consells de seguretat bàsics. 

- Coneixement del material policial. 

- Coneixement dels vehicles policials. 

Metodologia 

Recorregut per les dependències policials. 

Espai  

Aula 

Material necessari 

Qui realitza l’activitat 

Mossos d'esquadra 

Per més informació: Itpg433@gencat.cat 

Observacions 

Aquesta activitat és susceptible de canvis 



 

 

 


