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CONTES D'AIGUA: CONTA-CONTES A LA CASA DE LES AIGÜES
Espectacle de contes infantils on dues gotes d'aigua ens descobreixen dues
apassionants històries: l'aventura del cicle de l'aigua i l'experiència única d’arribar
a través d’un aqüífer a l'interior dels pous de la Casa de les Aigües.
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i inicial de primària.
METODOLOGIA
Narració de contes on les nostres protagonistes interactuaran en tot moment amb
el públic assistent tot incidint en els valors de la sostenibilitat i l’estalvi de l’aigua.
DURADA
L'activitat té una durada d'1 hora.
PREU
150€ euros per grup / 6 € per persona
MATERIAL
Escenografia, jocs didàctics i efectes audiovisuals i sensorials.
Activitat dirigida per dos actrius i un tècnic de so i llum.
CALENDARI
Tot l'any.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs escolar.
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EL RIU A L'ESCOLA
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil.
OBJECTIUS
El programa d'educació ambiental de la conca del Besòs té com a objectiu
reforçar l'estudi de la conca i dels seus rius per donar una visió més global de
l'aigua, de la vida que s'hi amaga, dels seus aprofitaments, dels seus impactes i
de les accions endegades per corregir-los.
PROGRAMA
Taller a l'aula que permet conèixer què són els rius i els animals que hi viuen.
El taller es basa en una presentació PowerPoint i una mostra d'elements d'un riu.
La primera part de la presentació servirà perquè els alumnes es facin una idea del
que és un riu.
Amb l'ajuda de les diapositives i del material real d'un riu, es pretén que els
alumnes entenguin quins són els principals elements d'un riu i experimentin amb
ells.
La segona part de la presentació servirà per presentar 5 animals que viuen als
rius: un ocell, un peix, un rèptil, un amfibi i un mamífer. D'aquesta manera
coneixeran com a mínim un animal de cadascun dels 5 grups faunístics. En
diversos moments de la presentació s'explicaran curiositats dels animals en
qüestió i es farà una representació teatral amb l'ajut de petits elements d'atrezzo.
També es narrarà un conte.
Com a complement de l'activitat s'enviarà prèviament a tots els centres
participants una làmina amb els dibuixos dels animals treballats, per tal que els
alumnes els puguin pintar. També s'enviarà una versió en color que els hi servirà
com a model.
DURADA
L'activitat té una durada de 60 minuts.
Per a reserves o per resoldre dubtes: Aprèn serveis ambientals, de dilluns a
divendres, de 9 a 14h. Tel. 93 842 81 11, a/e: apren@apren.cat
INSCRIPCIÓ
Fins al 30 d'octubre de 2020. Places limitades, s'atendran les demandes per
rigorós ordre d'inscripció.
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TALLER: VIU LA PREHISTÒRIA!
Activitat on es recrea la vida dels nostres avantpassats a la prehistòria. Els
alumnes esdevenen veritables arqueòlegs per tal d'estudiar les restes que han
perdurat fins als nostres dies.
DESTINATARIS
Alumnes de P4 i P5 i cicle inicial de primària.
METODOLOGIA
Breu introducció audiovisual de la mà de dos arqueòlegs sobre els trets principals
dels nostres avantpassats prehistòrics.
Simulacre d'excavació d'un petit jaciment (excavació i fitxa arqueològica).
Viu a la prehistòria! Caracterització dels infants com si fossin prehistòrics,
manipulació d'eines prehistòriques; realització d’un bol ceràmic amb decoracions
prehistòriques; i d’un mural amb pintura rupestre.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Audiovisual introductori, eines i material per al simulacre d'excavació i un dossier
didàctic per a cada alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada
Casa de la Vila. C. Major, 32.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN PANTALLES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d’alumnes d’escoles bressol, educació infantil, primària, ESO, batxillerat,
CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a l'ús de les pantalles.
• Conèixer nous
efectes de les pantalles.
• Prendre consciència dels riscos que té la
sobreexposició a les pantalles i els perills de navegar per la xarxa.
•
Integrar noves pautes per posar límits als fills/es.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA
o una altra entitat (depenent de la demanda), dirigit a les famílies de les
AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació
a les pantalles. Es treballarà a partir d’un conte per poder explicar com actuar
davant de les pantalles segons l'edat i a partir d'aquest es crearà un debat sobre
cada temàtica.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores, dins del recinte escolar. Encara
que si es prefereix, es pot buscar un altre espai. Posteriorment al taller, es
facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les famílies

MATERIAL
Aula i cadires

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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ANEM AL TEATRE: EL MONSTRE DE COLORS – TITELLES
El color groc vol dir que estàs content, el blau és la tristesa, el vermell és la ràbia,
el negre la por… Quin embolic! Cada color representa una emoció, però cal saber
entendre-les per posar-les en ordre.
Adaptació teatral d’El Monstre de Colors, l’obra d’Anna Llenas amb més de
300.000 còpies venudes i traduïda a 16 idiomes.
Un espectacle de titelles, música i colors perquè els més menuts viatgin pel món
de les emocions.
CICLE: Educació infantil
ESPECTACLE: El monstre de colors
COMPANYIA: Tutatis Produccions
GÈNERE: Titelles
DATA: 19 de març 2021
LLOC: Teatre Municipal de Montcada i Reixac
Durada: 60 minuts, aproximadament.
Espectacle en català
El preu de l’espectacle és de 4€ per alumne.
Cada grup classe disposarà, si s’escau, de dues entrades gratuïtes que el/la
mestre/a podrà assignar als/les alumnes que cregui convenient. Aquestes
entrades es justificaran amb la sol·licitud dels pares.
El transport anirà a càrrec de l’escola.
Quan un grup no pugui assistir a qualsevol dels espectacles que té confirmats, ha
de comunicar-ho amb una setmana d’antelació. En cas contrari, s’haurà d’abonar
el 70% de l’import de les entrades reservades.
En els supòsits de força major, en què resulti impossible assistir a qualsevol dels
espectacles, el grup/centre educatiu no haurà d’abonar cap import. S'entendran
supòsits de força major, sens perjudici del caràcter obert de l’enumeració:
incendis, vagues, epidèmies, guerra, actes vandàlics o terroristes, dol nacional,
malaltia greu o incapacitat física greu i, en general, tots aquells supòsits que no
es puguin preveure o que no es puguin evitar, d’acord amb les disposicions
generals de l’ordenament jurídic espanyol.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans de l'1 de novembre de 2020.
PERSONA DE CONTACTE:
Hèctor Fernández Rabassa
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Ajuntament de Montcada i Reixac
Correu electrònic: hfernandez@montcada.org Telèfon: 935651122
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ANEM AL TEATRE: GUYI-GUYI - TITELLES
Guyi-Guyi és un cocodril que, per un atzar de la naturalesa, neix en una família
d'ànecs. Guyi-Guyi viu feliç amb la seva família fins que un dia es perd i es troba
amb un cocodril. Quan s'assabenta que els cocodrils mengen ànecs, el nostre
protagonista passarà per diferents dificultats per a aconseguir ser ell mateix.
A través del joc i l'humor busquem reflexionar sobre la por a la diferència i els
prejudicis que llancem sobre allò que es comporta de manera diferent al que
esperem.
Què passa quan els altres et veuen diferent?
I quan tu et veus diferent dels altres?
Guyi-Guyi és un cocodril que no sap que ho és.
No és fer ni voraç. No sap comportar-se com els altres.
Guyi-Guyi haurà de seguir el seu instint i aprendre com ha d'actuar per a ser un
"bon cocodril".
Guyi-Guyi és un espectacle dirigit al públic infantil i familiar a partir de 3 anys fins
a 6 anys. (Alumnat P3, P4, P5 i 1r)
CICLE: Educació infantil i cicle inicial
ESPECTACLE: Guyi-Guyi
COMPANYIA: Periferia Teatro
GÈNERE: Titelles
DATA: 25 de gener 2021
LLOC: Teatre Municipal de Montcada i Reixac
Durada: 55 minuts, aproximadament.
Espectacle en català.
El preu de l’espectacle és de 4€ per alumne.
Cada grup classe disposarà, si s’escau, de dues entrades gratuïtes que el/la
mestre/a podrà assignar als/les alumnes que cregui convenient. Aquestes
entrades es justificaran amb la sol·licitud dels pares.
El transport anirà a càrrec de l’escola.
Quan un grup no pugui assistir a qualsevol dels espectacles que té confirmats, ha
de comunicar-ho amb una setmana d’antelació. En cas contrari, s’haurà d’abonar
el 70% de l’import de les entrades reservades.
En els supòsits de força major, en què resulti impossible assistir a qualsevol dels
espectacles, el grup/centre educatiu no haurà d’abonar cap import. S’entendran
supòsits de força major, sens perjudici del caràcter obert de l’enumeració:
incendis, vagues, epidèmies, guerra, actes vandàlics o terroristes, dol nacional,
malaltia greu o incapacitat física greu i, en general, tots aquells supòsits que no
es puguin preveure o que no es puguin evitar, d’acord amb les disposicions
generals de l’ordenament jurídic espanyol.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans de l'1 de novembre de 2020.
PERSONA DE CONTACTE:
Hèctor Fernández Rabassa
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Ajuntament de Montcada i Reixac
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Correu electrònic: hfernandez@montcada.org Telèfon: 935651122
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CLASSE A LA BIBLIOTECA (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Biblioteca
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil, primària i secundària.
OBJECTIUS
Donar a conèixer i promoure els serveis de la biblioteca.Mostrar els diferents tipus
de recursos on poder trobar informació.Donar a conèixer el fons de la biblioteca.
Promoure la biblioteca com a espai d'aprenentatge i descoberta.Aprendre a
valorar els recursos electrònics de qualitat
PROGRAMA
Benvinguda i presentació de la biblioteca, a càrrec del personal de la biblioteca.
Classe a la biblioteca, a càrrec del mestre.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una
classe sobre un tema concret amb materials del fons i els recursos de les
biblioteques.
És important que el/la mestre/a comuniqui per endavant el tema a treballar, per
tal de poder preparar els llibres i documents més adequats pel desenvolupament
de l'activitat d'acord amb el requeriments de la sessió.
El propòsit és que els alumnes facin servir els materials de la biblioteca pel seu
aprenentatge a través de la consulta de diferents fons d'informació.
En tot moment, el professor serà l'encarregat del contingut que vol treballar durant
la sessió
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Sol·licitud de carnet informatitzat pels menors de 14 anysBibliografia dels
materials preparatsAquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa
la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...)
Tutors
Bibliografia dels materials preparatsMaterials de difusió elaborats per les
biblioteques i que puguin ser d'interès (guies bibliogràfiques, punts de llibre...)
REQUISITS
Es necessiten dos mestres o un mestre i un acompanyant per les visites on
s'hagin de fer dos grups per anar a l'aula multimèdia.
OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les
assignatures, dels mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
DURADA I LLOC
La durada de l'activitat és d'1h i es realitzarà a la biblioteca.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i
Laura Expósito (expositoll@diba.cat)Responsable de la reserva de dates: Laura
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Expósito (expositoll@diba.cat)

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol
consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e
als responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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CLASSE A LA BIBLIOTECA (CAN SANT JOAN)
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i primària.
OBJECTIUS
Conèixer i promoure els serveis de la biblioteca.
Ensenyar els diferents tipus de recursos on poder trobar informació.

PROGRAMA
Benvinguda i presentació.
Classe a la biblioteca.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una classe
sobre un tema concret amb materials del nostre fons i amb els recursos de les
biblioteques.
És important que el/la mestre/a comuniqui per endavant el tema a treballar, per tal que
podem preparar els llibres i documents més adequats pel desenvolupament de l'activitat
d'acord amb el requeriments de la sessió. El propòsit és que els alumnes facin servir els
materials de la biblioteca pel seu aprenentatge a través de la consulta de diferents fons
d'informació.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita (difusió d'activitats,
guies bibliogràfiques...).
Tutors
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies
bibliogràfiques, punts de llibre...).
OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les assignatures, dels
mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
DURADA
Aproximadament 1 hora.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria
d'Educació.
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19 01.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny 2021.
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CONCURS GUANYA'T UN PUNT
ITINERARI
Concursos
INTRODUCCIÓ
Per tal que pugueu fer una bona planificació us fem un avançament de les bases i
les dates del concurs. Les bases definitives amb tota la informació es publicaran
al gener de 2021.
BASES DEL CONCURS
1. Hi haurà una única convocatòria on podran participar nois i noies entre 4 i 16
anys (ambdós inclosos), que visquin o estiguin escolaritzats a Montcada i Reixac.
2. S’establiran cinc categories segons els anys de naixement:
•Categoria A: P3, P4 i P5 d’Infantil
•Categoria B: 1r i 2n de Primària
•Categoria C: 3r i 4t de Primària
•Categoria D: 5è i 6è de Primària
•Categoria E: 1r i 2n de l’ESO
•Categoria F: 3r i 4t de l’ESO
3. El format haurà de ser de 21 x 5,5 cm. El suport cal que sigui de cartolina,
sense plasti&#64257;car i amb un nombre de tintes il·limitat.
4. Cada participant pot presentar un punt de llibre, ja sigui en la participació
individual o en la participació de les escoles.
Participació individual: darrere del punt de llibre s’ha d’enganxar una etiqueta o
un paper amb les dades següents: nom i cognoms, telèfon, any de naixement i
edat en el moment de fer el punt de llibre.
Escoles: abans del 23 de febrer s’hauran d’introduir els noms dels participants en
una aplicació web (https://aplicacions.montcada.cat/puntdellibre/) que permet,
alhora, entrar les dades i imprimir l’etiqueta que ha d’anar enganxada darrera de
cada punt.
Si l’organització detecta que algun participant presenta més d’un original, se li
comunicarà que en retiri un, i si no és possible aquesta comunicació,
l’organització n’escollirà un per a participar al concurs i desestimarà els altres.
5. Els punts de llibre es poden presentar a la Biblioteca Elisenda de Montcada i a
la Biblioteca Can Sant Joan, entre el 31 de gener i el 28 de febrer de 2021
(ambdós inclosos).
6. PREMIS. S’escolliran 2 punts guanyadors per a cadascuna de les categories.
Els premis consistiran en llibres i lots de material de pintura. Així mateix, el jurat
pot atorgar accèssits a cadascuna de les categories.
7. Els punts de llibre guanyadors podran ser impresos com a punts de llibre
commemoratius de la Diada de Sant Jordi.
8. Més endavant es comunicarà el lloc, el dia i l’hora de l’acte del veredicte i
lliurament de premis.
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9. Els punts guanyadors s'exposaran a la Biblioteca Elisenda de Montcada. Una
mostra dels punts presentats no guanyadors s'exposarà als centres escolars, a
demanada dels responsables docents.
10. Els punts de llibres premiats (premis i accèssits) no es retornaran. La resta es
podran recollir a la Biblioteca Elisenda de Montcada de l'1 al 18 de juny de 2021,
ambdós inclosos. Després d’aquesta data no es conservaran els punts de llibres
que no hagin estat recollits.
11. El jurat estarà format per: Membres de la Regidoria de Cultura i Patrimoni de
l'Ajuntament de Montcada i Reixac, membres del Departament de Comunicació i
Protocol de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i membres especialitzats del món
del dibuix i de la pintura.
LLIURAMENT DE TREBALLS
Biblioteca Elisenda de Montcada
C. Tarragona, 32
Biblioteca Can Sant Joan
C. Turó, 45
En l’horari habitual dels equipaments.
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CONEIX LA BIBLIOTECA (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Biblioteca
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil.
OBJECTIUS
Saber què és una biblioteca i facilitar-ne el primer contacte.Acostar els llibres als
infants i fomentar el gust per la lectura.Treballar els hàbits de silenci i l'escolta
atenta.Conèixer les normes de conducta de la biblioteca.
PROGRAMA
Benvinguda i presentació.Visita a la biblioteca, especialment a la sala infantil i/o l'espai de
petits lectors.Tastet de llibres: tria de contes i/o préstec al grup/classe.Contes a cau
d'orella.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
Què és una biblioteca?Com comportar-se a l'interior de la biblioteca.El respecte a un espai que és
de tots i el fet de compartir.Organització dels llibres per seccions a nivell molt bàsic.Temps de
lectura i descoberta de llibres.Explicació d'entre 1 i 3 contes.
La visita s'adequarà a cada grup/classe introduint en cada nou curs diferents àrees de treball.
A petició del tutor es pot adaptar la sessió al grup/classe i en aquest sentit acceptem suggeriments i
propostes de treball per les diferents sessions.
Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
• Posar ordre
• Garantir que treballen tots
• Vetllar perquè tothom treballi al mateix ritme
• Avisar els
alumnes que no es comportin (actitud, soroll...)
DURADA
1 hora, aproximadament.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Carta per als pares i mares del desenvolupament de la visita a la biblioteca.
Butlleta de sol·licitud de carnet informatitzat.
Grup classe
Un carnet de biblioteca (de grans dimensions) per portar i penjar a la classe.Altra documentació que
puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita.
Tutors/es
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies bibliogràfiques, punts de
llibre...).
ORGANITZA
• Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.
•
Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
•
Responsable de la reserva de dates: Laura Expósito (expositoll@diba.cat)

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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Fins el 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol
consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e als
responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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CONEIX LA BIBLIOTECA (CAN SANT JOAN)
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil.
OBJECTIUS
Saber què és una biblioteca i facilitar-ne el primer contacte.
Acostar els llibres als infants i fomentar gust per la lectura.
Treballar els hàbits de silenci i l'escolta atenta.
Conèixer les normes de conducta de la biblioteca.
PROGRAMA
Benvinguda i presentació.
Desenvolupament de la visita a la sala infantil i/o espai de petits lectors.
Tria de contes i/o préstec al grup/classe.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
Què és una biblioteca?
Com comportar- se a l'interior de la biblioteca.
El respecte a un espai que és de tots i el fet de compartir.
Organització dels llibres per seccions a nivell molt bàsic.
Temps de lectura i descoberta de llibres.
Explicació d'entre 1 i 3 contes.
La visita s'adequarà a cada grup/classe introduint en cada nou curs diferents
àrees de treball.
A petició del tutor es pot adaptar la sessió al grup/classe i en aquest sentit
acceptem suggeriments i propostes de treball per les diferents sessions.
Tots els pares/mares/tutors que ho desitgin poden assistir a aquesta activitat
DURADA
La durada de l'activitat serà d'una hora aproximadament.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes individualment
Carta per als pares i mares del desenvolupament de la visita a la biblioteca.
Tutors/es
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies
bibliogràfiques, punts de llibre...).
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19
01.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
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CORRECONTES
DESTINATARIS
Alumnes d'escola bressol (0-3 anys).
OBJECTIUS
Donar a conèixer la biblioteca.
Fomentar la literatura oral, els llibres i les cançons.
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT
Un cop al trimestre les biblioteques porten una maleta plena de contes i fan una
petita hora del conte.
La maleta es queda al centre 1 mes perquè els infants, els educadors i les
famílies en puguin gaudir dins del centre.
Els mestres s'hauran d'encarregar de:
• Vetllar perquè els alumnes gaudeixin de l'activitat
• Estimular l'escolta
atenta
DURADA I LLOC
La durada de l'activitat és de 30 minuts i es realitzarà a l'escola. Per
poder donar servei a totes les escoles bressol, les biblioteques establiran
un calendari anual de sessions i distribució de la maleta.
REQUISITS
L'escola s'ha de comprometre a mantenir en bon estat els materials i
tenir la maleta preparada el dia de la recollida.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport
de la Regidoria d'Educació.
Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Dena
Cordero (corderosa@diba.cat)
Responsable de la reserva de dates: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i
Dena Cordero (corderosa@diba.cat)
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
• Sobre les visites escolars:
https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolars
• Per a
qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada,
telèfon 93 492 59 59 o per correu-e als responsables
corresponents.
• Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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DESCOBRIM L'IL·LUSTRADOR HERVÉ TULLET (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Literatura
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil.
OBJECTIUS
Donar a conèixer la vida i obra d'un il·lustrador contemporani internacional: Hervé
Tullet.
Presentar els seus llibres.
Mostrar les tècniques que fa servir per il·lustrar.
Conèixer les seves obres a partir d'una activitat lúdica.
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Es proposen diverses lectures a l'escola per tal que els alumnes les llegeixin i les
treballin a classe. En aquest cas, no hi ha una lectura única perquè el que donem
a conèixer és un il·lustrador i, per tant, cada llibre aporta informació diferent i
complementària de la seva obra.
De manera individual o en una visita organitzada, els nens i nenes agafen els
llibre en préstec a la biblioteca amb el carnet de l'escola. Un cop llegits els llibres,
els alumnes amb els professors visiten la biblioteca i és realitza una activitat amb
un component vivencial i emocional, on es descobreixen les característiques de
l'autor, les tècniques artístiques que empra i la simbologia que s'amaga darrera
de les seves obres.
Aquest dia s'han de retornar els llibres.
Algunes de les obres que es treballaran: https://bit.ly/3jc9ypx
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat consta de dues parts:
1) Recollida del lot de llibres per llegir a l'aula o a casa (pot fer-la només la mestra
o el mestre).
3) Temps de lectura i mirar els llibres a l'aula.
2) Realització de l'activitat. Aquest dia també es retornarà el lot de llibres.
REQUISITS
És imprescindible que l'escola retorni el lot de llibres en els terminis acordats per
tal de garantir que els altres centres també puguin gaudir de l'activitat.
Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
• Posar ordre
• Garantir que treballen tots
• Vetllar perquè tothom treballi al
mateix ritme
• Avisar els alumnes que no es comportin (actitud, soroll...)
DURADA I LLOC
La visita té una durada entre 1h i 1,5h i es realitza a la biblioteca
Elisenda.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita
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(difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...).
Professors
S'adjunta una fitxa amb informació de l'autor i les obres.
OBSERVACIONS
La biblioteca té un lot de llibres per deixar en préstec als alumnes. Aquests
hauran de retornar el llibre el dia de la visita.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.
Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito
(expositoll@diba.cat)
Responsable de la reserva de dates: Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins el 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolars
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon
93 492 59 59 o per correu als responsables corresponents.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac.
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ESCOLA BRESSOL I BIBLIOTECA (CAN SANT JOAN)
DESTINATARIS
Nens i nenes de 2 a 3 anys.
OBJECTIUS
• Establir un primer contacte que els ajudi a familiaritzar-se amb la biblioteca
• Establir una relació
afectiva positiva entre els nens i nenes i els llibres
• Apropar la biblioteca i els recursos que hi ha a
l’entorn dels nens i nenes (escola i família)
• Aproximar la lectura a través dels contes, poesies, etc..
•
Fer un ús respectuós dels materials.
PROGRAMA
Hi ha dos tipus de visita:
• La biblioteca visita l'escola: El personal de la biblioteca visita l'escola bressol acompanyat d'una
maleta plena de recursos que podem trobar a la biblioteca.
• L'escola visita la biblioteca: Els nens i nenes, acompanyats dels responsables del centre, visiten la
sala infantil de la biblioteca. El responsable de les visites escolars farà una explicació molt bàsica
(menys de 10 minuts) i ho acompanyarà d'una explicació d'un conte. S'acabarà la sessió amb
temps lliure per veure i tocar llibres.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
• Presentació.
• Presentació de les mascotes de la biblioteca, els nostres Ratolins, que hauran de
buscar perquè estan amagats.
• Després els posem a dormir sense fer soroll i expliquem el conte.
•
Temps lliure per mirar els llibres de la maleta.
DOCUMENTACIÓ
Full de sol·licitud de carnet pels alumnes. Aquest s'enviarà amb temps a l'escola bressol perquè el faci
arribar a les famílies mitjançant l'agenda. Un cop hagin rebut totes les sol·licituds omplertes, les faran arribar
a la biblioteca, que farà els carnets i els donarà el dia de la visita.
REQUISITS
2 persones de l'escola que col·laborin amb el personal de la biblioteca.
OBSERVACIONS
La biblioteca té una motxilla de llibres per deixar a l'escola i que viatgi cada setmana a una casa diferent. Els
objectius d'aquesta motxilla viatgera són:
• Que tots els nens puguin mirar contes, escoltar música o mirar audiovisuals.
• Que els pares
coneguin la biblioteca i els seus serveis.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19 01.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 juny de 2021.
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MALETA PEDAGÒGICA: EXPRESSART
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i primària, primer cicle de secundària, també de SIEI i
d'aules que atenen alumnes amb NEE, així com d'escoles d'adults.
PROGRAMA
El projecte vol destacar que l'art és un mitjà d'expressió que ofereix unes
possibilitats gairebé infinites de comunicar idees, sentiments, opinions i emocions
i pot utilitzar els més variats materials, objectes i procediments, els quals, al seu
torn, poden significar coses ben diferents segons l'artista que els fa servir. I és
que no hi ha una tipologia d’artista única, ni una manera de fer única, ni un codi
de significats universal. Al contrari, el que hi ha és una gran diversitat d'artistes,
de maneres de treballar, d'expressions individuals i col·lectives, i de materials i
procediments que es poden emprar.
MATERIAL
Maleta amb diversos elements i una guia didàctica.
ORGANITZA
Expressart és un material didàctic creat pel Museu d’Art Contemporani de
Barcelona.
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a
crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs.
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ROBOTS EDUCATIUS: BEE-BOT
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i primària.
PROGRAMA
Bee-Bot és un robot que té aspecte d'abella i el seu disseny permet introduir els
infants en la seqüenciació, l'experimentació, la lògica i la resolució de problemes
des d'una vessant lúdica. A més, els infants desenvolupen la lectoescriptura, la
psicomotricitat fina. Té en el llom una sèrie de botons mitjançant els quals els
infants poden programar la seqüència desitjada.
Els bee-bot permeten treballar activitats de temàtica global i d'enfocament
competencial. És possible combinar la dimensió 1 de l'àmbit digital -Instruments i
aplicacions- amb d'altres competències de l'àmbit lingüístic i artístic. Són moltes
les propostes d'activitats que els mestres comparteixen a la xarxa en les quals els
bee-bot són el fil conductor per a activitats molt interessants.
MATERIAL
Motxilla amb 6 bee-bots i d'una catifa de treball d’1 m2.
ORGANITZA
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a
crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs.
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BÈSTIES I BESTIOLES DE RIU
DESTINATARIS
Alumnes de cicle inicial d'educació primària.
OBJECTIUS
El programa d'educació ambiental de la conca del Besòs té com a objectiu
reforçar l'estudi de la conca i dels seus rius per donar una visió més global de
l'aigua, de la vida que s'hi amaga, dels seus aprofitaments, dels seus impactes i
de les accions endegades per corregir-los.
PROGRAMA
Taller que es realitza a l'aula de l'escola i permet descobrir la fauna associada als
cursos d'aigua, els sistemes aquàtics i els boscos de ribera de la conca del
Besòs.
Es tracta d'un taller en el qual, a partir d'un PowerPoint, els alumnes descobreixen
la fauna més atractiva i espectacular de cada un dels hàbitats aquàtics de la
conca del Besòs. Prèviament se'ls fa una prova de reconeixement de 3 espècies
exòtiques i de 3 espècies autòctones i se'ls convida a la reflexió.
La presentació permet sentir els sons d'alguns dels ocells. En diversos moments
de la presentació es fa una aturada i es narra una llegenda que hi tingui a veure.
En acabar, es farà una activitat més participativa: la reconstrucció d'una versió en
gran format d'un pòster.
DURADA
L'activitat té una durada de 90 minuts.
Per a reserves o per resoldre dubtes: Aprèn serveis ambientals, de dilluns a
divendres de 9 a 14h. Tel. 93 842 81 11, a/e: apren@apren.cat
INSCRIPCIÓ
Fins al 30 d'octubre de 2020. Places limitades, s'atendran les demandes per
rigorós ordre d'inscripció.
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CONTES D'AIGUA: CONTA-CONTES A LA CASA DE LES AIGÜES
Espectacle de contes infantils on dues gotes d'aigua ens descobreixen dues
apassionants històries: l'aventura del cicle de l'aigua i l'experiència única d’arribar
a través d’un aqüífer a l'interior dels pous de la Casa de les Aigües.
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i inicial de primària.
METODOLOGIA
Narració de contes on les nostres protagonistes interactuaran en tot moment amb
el públic assistent tot incidint en els valors de la sostenibilitat i l’estalvi de l’aigua.
DURADA
L'activitat té una durada d'1 hora.
PREU
150€ euros per grup / 6 € per persona
MATERIAL
Escenografia, jocs didàctics i efectes audiovisuals i sensorials.
Activitat dirigida per dos actrius i un tècnic de so i llum.
CALENDARI
Tot l'any.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs escolar.
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BOSCOS DE CIUTAT? L'ECOLOGIA DEL PARC
El parc de la Llacuna, de la Xarxa de parcs Metropolitans, compta amb un
ambient forestal que esdevé un recurs educatiu per donar a conèixer a les
escoles l’ecologia del bosc de ben a prop. Al parc hi ha plantades espècies
vegetals autòctones, com ara un alzinar i una franja de pi pinyoner que separa el
parc dels camps de cultius més propers. Aquests espais ens aporten molts
beneficis ambientals (biodiversitat, regulació de la temperatura, captació de
contaminants atmosfèrics, etc).
DESTINATARIS
Alumnes de cicle inicial, mitjà i superior d'educació primària.
OBJECTIUS
Identificar la flora i fauna del parc.
Donar a conèixer l’ecosistema forestal.
Donar a conèixer els valors ambientals dels parcs i el valor de l’ecosistema
forestal en el context urbà on es troba.
Reflexionar sobre la incidència de les persones en aquests espais.
Desenvolupar habilitats per al treball cooperatiu.
PROGRAMA
L’activitat dóna a conèixer l’ecosistema forestal a través de la descoberta i
observació del parc. Els alumnes realitzen varies dinàmiques en grups petits, on
equipats amb un kit d’exploració, descobreixen els valors ambientals que ens
aporten els parcs d’una manera pràctica i vivencial. Analitzen la intervenció
humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps.
L’activitat està adaptada als continguts curriculars de cadascun dels cicles
educatius de primària.
Inclou activitats prèvies i complementàries per realitzar a l’aula o al parc.
Serà dinamitzada per un educador ambiental expert.
DURADA
La durada de l'activitat és de 2 hores. Flexibilitat d'horaris segons les necessitats
de cada grup.
MATERIAL
Material d’exploració per a la descoberta de la flora i fauna.
INSCRIPCIONS
Fer la sol·licitud a l'inici del trimestre en que es vol realitzar l'activitat.
Les activitats que es realitzin en espais interiors, estaran subjectes a les mesures
preventives vigents a les instal·lacions.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Tel. 93 238 93 51
reserves.pmes@amb.cat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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QUI VIU A L'ESTANY
El parc de la Llacuna, de la Xarxa de Parcs Metropolitans, es compon al voltant
d’una llacuna natural, la qual manté la vegetació típica de zones humides.
Aquesta proposta educativa, on s'observen en viu amfibis i invertebrats, posa en
valor aquest ambient lacustre, ja que aprofita el seu potencial com a recurs
educatiu i dona a conèixer la seva importància per fomentar la biodiversitat
urbana.
DESTINATARIS
Cicle inicial, mitjà i superior de primària, 1r i 2n d’ESO.
OBJECTIUS
Donar a conèixer l’ecologia de l’estany, a través de l’observació i l’experimentació.
Identificar la biodiversitat de l’estany.
Donar a conèixer els valors ambientals dels parcs i la importància de la
naturalització dels estanys.
Reflexionar sobre la incidència de les persones en aquests espais, especialment
en l’alliberament de fauna exòtica.
Incorporar bones pràctiques per mantenir la qualitat de l’aigua i de l’entorn i per
tant, fomentar la biodiversitat.
PROGRAMA
Activitat que dóna a conèixer la importància dels punts d’aigua naturalitzats per
fomentar la biodiversitat urbana. A través de l’observació i la pràctica,
s’identifiquen les característiques de l’aigua i l’entorn que permeten la presència
de diferents espècies d’amfibis i invertebrats entre d’altres.
En funció del nivell educatiu i de l’estany, s’identifiquen en viu amfibis,
invertebrats i la vegetació; es realitzen anàlisis d’aigua; es reprodueixen els cants
de les diferents espècies d’amfibis,...
Es donen a conèixer quines són les causes que posen en perill aquests
ecosistemes i què podem fer nosaltres per garantir la seva qualitat.
Inclou activitats prèvies i complementàries per realitzar a l’aula o al parc.
Serà dinamitzada per un educador ambiental expert.
DURADA
La durada de l’activitat és d'1.30 hores per a cicle inicial i mitjà de primària i de 2
hores per a cicle superior i ESO.
Flexibilitat d'horaris segons les necessitats de cada grup.
MATERIAL
Material d’exploració per a la descoberta de la flora i fauna.
INSCRIPCIONS
Fer la sol·licitud a l'inici del trimestre en que es vol realitzar l'activitat.
Les activitats que es realitzin en espais interiors, estaran subjectes a les mesures
preventives vigents a les instal·lacions.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Tel. 93 238 93 51
reserves.pmes@amb.cat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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TALLER MÓN IBÈRIC: LA VIDA QUOTIDIANA A LES MALESES
Taller de descobriment de la cultura ibèrica a partir del patrimoni local i de les
col·leccions del museu municipal
DESTINATARIS
Alumnes d'educació primària i 1r cicle d'ESO.
METODOLOGIA
Aprendrem les principals característiques del jaciment i la museografia del Museu
Municipal. Es farà un simulacre d'excavació d'una urna funerària i un laboratori on
els alumnes treballaran diferents aspectes de la cultura material ibèrica,
realitzaran una arracada i un conjunt de denes.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 € persona.
CALENDARI
Tot l'any.
ORGANITZA
Museu Municipal de Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9h a 15
hores. museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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TALLER: VIU LA PREHISTÒRIA!
Activitat on es recrea la vida dels nostres avantpassats a la prehistòria. Els
alumnes esdevenen veritables arqueòlegs per tal d'estudiar les restes que han
perdurat fins als nostres dies.
DESTINATARIS
Alumnes de P4 i P5 i cicle inicial de primària.
METODOLOGIA
Breu introducció audiovisual de la mà de dos arqueòlegs sobre els trets principals
dels nostres avantpassats prehistòrics.
Simulacre d'excavació d'un petit jaciment (excavació i fitxa arqueològica).
Viu a la prehistòria! Caracterització dels infants com si fossin prehistòrics,
manipulació d'eines prehistòriques; realització d’un bol ceràmic amb decoracions
prehistòriques; i d’un mural amb pintura rupestre.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Audiovisual introductori, eines i material per al simulacre d'excavació i un dossier
didàctic per a cada alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada
Casa de la Vila. C. Major, 32.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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UN MÓN D'AIGUA: TALLER AL PARC DE LES AIGÜES
Amb aquest taller els alumnes podran esbrinar, mitjançant un joc de pistes, la
història del nostre poble a través de l'aigua, els secrets del modernisme i l'enginy
que va canviar el món: la màquina de vapor. Tot emmarcat en tres dels espais
més singulars del nostre patrimoni arquitectònic: el Rec Comtal, la mina de
Montcada i la meravellosa Casa de les Aigües.
DESTINATARIS
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art, ciència, tecnologia i medi ambient, sempre adequada a
cada cicle d'educatiu, des de Primària fins Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Inici al Rec Comtal i a la Mina de Montcada, on podran esbrinar la importància de
l'aigua per al progrés de Montcada com a poble, fent una sèrie de jocs didàctics.
A la Casa de les Aigües:
Introducció audiovisual sobre la central dels pous del Besòs i la cultura sostenible
de l'aigua.
Experiment de depuració natural de l'aigua emprant material reciclat.
Taller de trencadís on descobriran els secrets del modernisme.
Descoberta de les màquines de vapor verticals a la sala de màquines i calderes.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € grup / 2,5 persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori i jocs didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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UN MUSEU DE LLEGENDA
Visita dinamitzada pel Museu Municipal Montcada.
DESTINATARIS
Alumnes del cicle inicial d'educació primària.
OBJECTIUS
Aconseguir que l'infant tingui una idea de què és un museu i de com els diferents
objectes que s'hi troben formen part de la història de Montcada i Reixac.
METODOLOGIA
Un viatge a través del temps, del present al passat i els orígens del poble. Des del
territori, els éssers vius que l'habiten a l'anàlisi de les singularitats de Montcada al
mapa interactiu: rius, autopistes, vies de tren, barris, fonts i edificis rellevants.
A la galeria de retrats "Persones, personatges i personalitats" identificaran
personatges coneguts.
Petita introducció al passat Medieval, la vida a Montcada al voltant del castell i de
l'església de la mà de la Reina Elisenda de Montcada.
Amb l'Orisos i l'Ulite, els personatges protagonistes dels contes infantils del
museu, coneixerem el món ibèric al poblat de Les Maleses, jaciment ibèric de
Montcada i Reixac, mitjançant l'exposició dels vestigis ceràmics, petris i
metal·lúrgics i de la recreació històrica d'àrees singulars com ara la zona ritual.
Recursos tàctils i audiovisuals, maqueta del poblat reconstruït i àmbit
d'experimentació d'escriptura ibèrica.
DURADA
1,30 hores. Treball dirigit pels professors amb els materials proporcionats.
PREU
Activitat gratuïta.
MATERIAL
Dossier de treball per alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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LA PIRÀMIDE D'ALIMENTACIÓ
DESTINATARIS
Alumnat de primària.
OBJECTIUS
• Treballar els hàbits alimentaris saludables.
• Conèixer la piràmide d'aliments.
• Donar importància a la
higiene de mans abans del àpats.
• Reflexionar sobre la importància de l'exercici físic.
PROGRAMA
L’activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula gestionat pel servei PASSA on poder debatre,
reflexionar i conèixer el diferents aspectes en relació a la piràmide d’aliments.
CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’un hora dins de l'aula. Posterior al taller, es facilitarà les respostes de
l'avaluació realitzada pels alumnes.
MATERIAL
No és necessari cap material específic.
CALENDARI
A partir del mes de novembre.
ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i assessorament en drogues i pantalles).
Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN L’ABÚS DE PANTALLES A PRIMÀRIA (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnes d'educació primària.

OBJECTIUS
• Reflexionar els avantatges i riscos que poden provocar les pantalles.
•
Conèixer els mecanismes d'addicció que tenen les pantalles.
• Incidir amb
els riscos d'aïllament que poden comportar les pantalles.
• Adquirir altres
formes d'oci sense pantalles.
• Saber com fer un pacte d'ús de les
pantalles.
• Descobrir els problemes visuals que pot crear un abús a les
pantalles.
• Aprendre la postura correcte per poder estar davant de les
diferents pantalles.
• Resoldre dubtes o inquietuds en referència les
pantalles.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer els riscos de les pantalles en
relació a l'addicció, a l'ús abusiu, el temps que s'hi dedica i al factor d'aïllament
que suposa.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, projector i ordinador.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN PANTALLES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d’alumnes d’escoles bressol, educació infantil, primària, ESO, batxillerat,
CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a l'ús de les pantalles.
• Conèixer nous
efectes de les pantalles.
• Prendre consciència dels riscos que té la
sobreexposició a les pantalles i els perills de navegar per la xarxa.
•
Integrar noves pautes per posar límits als fills/es.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA
o una altra entitat (depenent de la demanda), dirigit a les famílies de les
AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació
a les pantalles. Es treballarà a partir d’un conte per poder explicar com actuar
davant de les pantalles segons l'edat i a partir d'aquest es crearà un debat sobre
cada temàtica.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores, dins del recinte escolar. Encara
que si es prefereix, es pot buscar un altre espai. Posteriorment al taller, es
facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les famílies

MATERIAL
Aula i cadires

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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ANEM AL TEATRE: ADÉU PETER PAN – TITELLES
A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, històries i
aventures que li explica el seu avi, amb el qual passa totes les tardes jugant a ser
PETER PAN. Però de sobte, una nit, els nens perduts s’enduran la Maria de la
seva habitació cap al País de Mai Més. Aleshores, les aventures les viurà en
primera persona. Els pirates, la campaneta, els indis i tot l’imaginari que va
escriure en James Matthew BARRIE passaran a formar part de la seva realitat.
Una història molt tendra en la qual es plasma una realitat actual: el vincle entre
els infants i els seus avis, i a més, la manera com els pares gestionen aquestes
noves relacions familiars. Un espectacle de titelles i actors, sensible i divertit, que
buscarà en tot moment la complicitat de petits i grans amb una posada en escena
que et captivarà des del primer moment.
CICLE: Educació inicial
ESPECTACLE: Adéu Peter Pan
COMPANYIA: Festuc Teatre
GÈNERE: Titelles
DATA: 27 d’abril de 2021
LLOC: Teatre Municipal de Montcada i Reixac
Durada: 60 minuts, aproximadament.
Espectacle en català
El preu de l'espectacle és de 4€ per alumne.
Cada grup classe disposarà, si s'escau, de dues entrades gratuïtes que el/la
mestre/a podrà assignar als/les alumnes que cregui convenient. Aquestes
entrades es justificaran amb la sol·licitud dels pares.
El transport anirà a càrrec de l’escola.
Quan un grup no pugui assistir a qualsevol dels espectacles que té confirmats, ha
de comunicar-ho amb una setmana d’antelació. En cas contrari, s’haurà d’abonar
el 70% de l’import de les entrades reservades.
En els supòsits de força major, en què resulti impossible assistir a qualsevol dels
espectacles, el grup/centre educatiu no haurà d’abonar cap import. S’entendran
supòsits de força major, sens perjudici del caràcter obert de l’enumeració:
incendis, vagues, epidèmies, guerra, actes vandàlics o terroristes, dol nacional,
malaltia greu o incapacitat física greu i, en general, tots aquells supòsits que no
es puguin preveure o que no es puguin evitar, d’acord amb les disposicions
generals de l’ordenament jurídic espanyol.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans de l'1 de novembre de 2020.
PERSONA DE CONTACTE:
Hèctor Fernández Rabassa
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Ajuntament de Montcada i Reixac
Correu electrònic: hfernandez@montcada.org Telèfon: 935651122
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ANEM AL TEATRE: GUYI-GUYI - TITELLES
Guyi-Guyi és un cocodril que, per un atzar de la naturalesa, neix en una família
d'ànecs. Guyi-Guyi viu feliç amb la seva família fins que un dia es perd i es troba
amb un cocodril. Quan s'assabenta que els cocodrils mengen ànecs, el nostre
protagonista passarà per diferents dificultats per a aconseguir ser ell mateix.
A través del joc i l'humor busquem reflexionar sobre la por a la diferència i els
prejudicis que llancem sobre allò que es comporta de manera diferent al que
esperem.
Què passa quan els altres et veuen diferent?
I quan tu et veus diferent dels altres?
Guyi-Guyi és un cocodril que no sap que ho és.
No és fer ni voraç. No sap comportar-se com els altres.
Guyi-Guyi haurà de seguir el seu instint i aprendre com ha d'actuar per a ser un
"bon cocodril".
Guyi-Guyi és un espectacle dirigit al públic infantil i familiar a partir de 3 anys fins
a 6 anys. (Alumnat P3, P4, P5 i 1r)
CICLE: Educació infantil i cicle inicial
ESPECTACLE: Guyi-Guyi
COMPANYIA: Periferia Teatro
GÈNERE: Titelles
DATA: 25 de gener 2021
LLOC: Teatre Municipal de Montcada i Reixac
Durada: 55 minuts, aproximadament.
Espectacle en català.
El preu de l’espectacle és de 4€ per alumne.
Cada grup classe disposarà, si s’escau, de dues entrades gratuïtes que el/la
mestre/a podrà assignar als/les alumnes que cregui convenient. Aquestes
entrades es justificaran amb la sol·licitud dels pares.
El transport anirà a càrrec de l’escola.
Quan un grup no pugui assistir a qualsevol dels espectacles que té confirmats, ha
de comunicar-ho amb una setmana d’antelació. En cas contrari, s’haurà d’abonar
el 70% de l’import de les entrades reservades.
En els supòsits de força major, en què resulti impossible assistir a qualsevol dels
espectacles, el grup/centre educatiu no haurà d’abonar cap import. S’entendran
supòsits de força major, sens perjudici del caràcter obert de l’enumeració:
incendis, vagues, epidèmies, guerra, actes vandàlics o terroristes, dol nacional,
malaltia greu o incapacitat física greu i, en general, tots aquells supòsits que no
es puguin preveure o que no es puguin evitar, d’acord amb les disposicions
generals de l’ordenament jurídic espanyol.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans de l'1 de novembre de 2020.
PERSONA DE CONTACTE:
Hèctor Fernández Rabassa
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Ajuntament de Montcada i Reixac
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Correu electrònic: hfernandez@montcada.org Telèfon: 935651122
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CLASSE A LA BIBLIOTECA (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Biblioteca
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil, primària i secundària.
OBJECTIUS
• Donar a conèixer i promoure els serveis de la biblioteca.
• Mostrar els diferents
tipus de recursos on poder trobar informació.
• Donar a conèixer el fons de la
biblioteca.
• Promoure la biblioteca com a espai d'aprenentatge i descoberta.
•
Aprendre a valorar els recursos electrònics de qualitat
PROGRAMA
• Benvinguda i presentació de la biblioteca, a càrrec del personal de la biblioteca.
•
Classe a la biblioteca, a càrrec del mestre.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una
classe sobre un tema concret amb materials del fons i els recursos de les
biblioteques.
És important que el/la mestre/a comuniqui per endavant el tema a treballar, per
tal de poder preparar els llibres i documents més adequats pel desenvolupament
de l'activitat d'acord amb el requeriments de la sessió.
El propòsit és que els alumnes facin servir els materials de la biblioteca pel seu
aprenentatge a través de la consulta de diferents fons d'informació.
En tot moment, el professor serà l'encarregat del contingut que vol treballar durant
la sessió
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
• Sol·licitud de carnet informatitzat pels menors de 14 anys
• Bibliografia dels
materials preparats
• Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa
la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...)
Tutors
• Bibliografia dels materials preparats
• Materials de difusió elaborats per les
biblioteques i que puguin ser d'interès (guies bibliogràfiques, punts de llibre...)
REQUISITS
Es necessiten dos mestres o un mestre i un acompanyant per les visites on
s'hagin de fer dos grups per anar a l'aula multimèdia.
OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les
assignatures, dels mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
DURADA I LLOC
La durada de l'activitat és d'1h i es realitzarà a la biblioteca.
ORGANITZA
• Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.
• Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i
Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
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• Responsable de la reserva de dates: Laura
Expósito (expositoll@diba.cat)

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol
consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e
als responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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CLASSE A LA BIBLIOTECA (CAN SANT JOAN)
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i primària.
OBJECTIUS
Conèixer i promoure els serveis de la biblioteca.
Ensenyar els diferents tipus de recursos on poder trobar informació.

PROGRAMA
Benvinguda i presentació.
Classe a la biblioteca.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una classe
sobre un tema concret amb materials del nostre fons i amb els recursos de les
biblioteques.
És important que el/la mestre/a comuniqui per endavant el tema a treballar, per tal que
podem preparar els llibres i documents més adequats pel desenvolupament de l'activitat
d'acord amb el requeriments de la sessió. El propòsit és que els alumnes facin servir els
materials de la biblioteca pel seu aprenentatge a través de la consulta de diferents fons
d'informació.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita (difusió d'activitats,
guies bibliogràfiques...).
Tutors
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies
bibliogràfiques, punts de llibre...).
OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les assignatures, dels
mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
DURADA
Aproximadament 1 hora.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria
d'Educació.
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19 01.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny 2021.
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CLUB DE LECTURA: ELS TRES BANDITS DE TOMI UNGERER (BIBLIOTECA ELISENDA DE
MONTCADA)
DESTINATARIS
Alumnes de cicle inicial de primària, preferentment de 2n.
OBJECTIUS
Promoure el gust per la lectura.Fomentar la tertúlia literària entre els infants.Donar
a conèixer obres indispensables de la literatura infantil i juvenil.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Es proposa una lectura a l'escola per tal que els alumnes es llegeixin el llibre i el
treballin a classe. De manera individual o en una visita organitzada, els nens i
nenes agafen el llibre en préstec a la biblioteca amb els seu propi carnet. Un cop
llegit el llibre, els alumnes amb els professors visiten la biblioteca i faran una
tertúlia literària amb el personal de la biblioteca a partir d'allò que els ha despertat
el llibre.
Per fer la tertúlia s'utilitzarà el mètode Dime, ideat per Aidan Chambers i que
s'estructura a partir de 4 preguntes bàsiques:

• Què t'ha agradat de la lectura?
• Que no t'ha agradat?
• Què t'ha
desconcertat o no has entès?
Quins
patrons
s'hi
observen?
•
Llibre de referència
CHAMBERS, AIDAN. Dime: los niños, la lectura y la conversación. México: Fondo
de Cultura Económica, 2008. ISBN: 9789681684532.
Aquest dia poden retornar el llibre.
NOVETAT!!! L'activitat també està disponible en versió virtual.
TÍTOL I ARGUMENT DEL LLIBRE PROPOSAT
UNGERER, Tomi. Els tres bandits. Barcelona: Kalandraka, 2012. ISBN:
9788484645511.
Tres bandits malvats es dediquen a atracar a tothom que se'ls creua per davant.
L'arribada de l'Úrsula, una nena òrfena que va a visitar la seva tieta, canviarà el
destí d'aquests trabucaires i el de tots els nens orfes de la contrada.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat consta de dues parts:
1) Recollida del lot de llibres per llegir a l'aula o a casa (pot fer-la només el
mestre).
2) Realització de l'activitat. Aquest dia també es retornarà el lot de llibres.
REQUISITS
És imprescindible que l'escola retorni el lot de llibres en els terminis acordats per
tal de garantir que els altres centres també puguin gaudir de l'activitat.
DURADA I LLOC
La visita té una durada entre 1h i 1,5h, i es realitza a la biblioteca.
DOCUMENTACIÓ
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Alumnes
Full de sol·licitud de carnet.Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al
grup que fa la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...).
Professors
S'adjunta una fitxa amb informació i activitats per treballar a classe.
OBSERVACIONS
La biblioteca té un lot de llibres per deixar en préstec als alumnes. Aquests
hauran de retornar el llibre el dia de la trobada amb l'autor. La biblioteca pot fer
arribar butlletes de sol·licitud de carnet a l'escola via correu electrònic perquè les
faci arribar a les famílies dels nens i nenes. D'aquesta manera, si no tenen el
carnet de la biblioteca, quan vingui els hi podem fer al moment.
Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
• Posar ordre
• Garantir que treballen tots
• Vetllar perquè tothom treballi al
mateix ritme
Avisar
els
alumnes
que
no
es comportin (actitud, soroll...)
•
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport
de la Regidoria d'Educació.Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz
(ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito (expositoll@diba.cat)Responsable de
la reserva de dates: Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
• Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolars
• Per a
qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59
59 o per correu-e als responsables corresponents.
• Bloc de les biblioteques de
Montcada i Reixac
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CLUB DE LECTURA: FER AMICS DE TOMI UNGERER (CAN SANT JOAN)
DESTINATARIS
Alumnes de cicle inicial de primària, preferentment de 2n.
OBJECTIUS
Promoure el gust per la lectura.Fomentar la tertúlia literària entre els infants.Donar
a conèixer obres indispensables de la literatura infantil i juvenil.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Es proposa una lectura a l'escola per tal que els alumnes es llegeixin el llibre i el
treballin a classe. De manera individual o en una visita organitzada, els nens i
nenes agafen el llibre en préstec a la biblioteca amb els seu propi carnet. Un cop
llegit el llibre, els alumnes amb els professors visiten la biblioteca i faran una
tertúlia literària amb el personal de la biblioteca a partir d'allò que els ha despertat
el llibre.
Per fer la tertúlia s'utilitzarà el mètode Dime, ideat per Aidan Chambers i que
s'estructura a partir de 4 preguntes bàsiques:

• Què t'ha agradat de la lectura?
• Que no t'ha agradat?
• Què t'ha
desconcertat o no has entès?
• Quins patrons s'hi observen?
Llibre de referència
CHAMBERS, AIDAN. Dime: los niños, la lectura y la conversación. México: Fondo
de Cultura Económica, 2008. ISBN: 9789681684532.
Aquest dia poden retornar el llibre.
TÍTOL I ARGUMENT DEL LLIBRE PROPOSAT
UNGERER, Tomi. Fer amics. Barcelona: Kalandraka, 2018. ISBN:
978-84-16804-61-0.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat consta de dues parts:
1) Recollida del lot de llibres per llegir a l'aula o a casa (pot fer-la només el
mestre).
2) Realització de l'activitat. Aquest dia també es retornarà el lot de llibres.
REQUISITS
És imprescindible que l'escola retorni el lot de llibres en els terminis acordats per
tal de garantir que els altres centres també puguin gaudir de l'activitat.
DURADA I LLOC
La visita té una durada entre 1h i 1,5h, i es realitza a la biblioteca.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Full de sol·licitud de carnet.Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al
grup que fa la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...).
Professors
S'adjunta una fitxa de amb informació i activitats per treballar a classe.
OBSERVACIONS
La biblioteca té un lot de llibres per deixar en préstec als alumnes. Aquests
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hauran de retornar el llibre el dia de la trobada amb l'autor. La biblioteca pot fer
arribar butlletes de sol·licitud de carnet a l'escola via correu electrònic perquè les
faci arribar a les famílies dels nens i nenes. D'aquesta manera, si no tenen el
carnet de la biblioteca, quan vingui els hi podem fer al moment.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.
Responsable de l'activitat i de la reserva de dates: Dena Cordero
(corderosa@diba.cat)
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19
01.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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CONCURS GUANYA'T UN PUNT
ITINERARI
Concursos
INTRODUCCIÓ
Per tal que pugueu fer una bona planificació us fem un avançament de les bases i
les dates del concurs. Les bases definitives amb tota la informació es publicaran
al gener de 2021.
BASES DEL CONCURS
1. Hi haurà una única convocatòria on podran participar nois i noies entre 4 i 16
anys (ambdós inclosos), que visquin o estiguin escolaritzats a Montcada i Reixac.
2. S’establiran cinc categories segons els anys de naixement:
•Categoria A: P3, P4 i P5 d’Infantil
•Categoria B: 1r i 2n de Primària
•Categoria C: 3r i 4t de Primària
•Categoria D: 5è i 6è de Primària
•Categoria E: 1r i 2n de l’ESO
•Categoria F: 3r i 4t de l’ESO
3. El format haurà de ser de 21 x 5,5 cm. El suport cal que sigui de cartolina,
sense plasti&#64257;car i amb un nombre de tintes il·limitat.
4. Cada participant pot presentar un punt de llibre, ja sigui en la participació
individual o en la participació de les escoles.
Participació individual: darrere del punt de llibre s’ha d’enganxar una etiqueta o
un paper amb les dades següents: nom i cognoms, telèfon, any de naixement i
edat en el moment de fer el punt de llibre.
Escoles: abans del 23 de febrer s’hauran d’introduir els noms dels participants en
una aplicació web (https://aplicacions.montcada.cat/puntdellibre/) que permet,
alhora, entrar les dades i imprimir l’etiqueta que ha d’anar enganxada darrera de
cada punt.
Si l’organització detecta que algun participant presenta més d’un original, se li
comunicarà que en retiri un, i si no és possible aquesta comunicació,
l’organització n’escollirà un per a participar al concurs i desestimarà els altres.
5. Els punts de llibre es poden presentar a la Biblioteca Elisenda de Montcada i a
la Biblioteca Can Sant Joan, entre el 31 de gener i el 28 de febrer de 2021
(ambdós inclosos).
6. PREMIS. S’escolliran 2 punts guanyadors per a cadascuna de les categories.
Els premis consistiran en llibres i lots de material de pintura. Així mateix, el jurat
pot atorgar accèssits a cadascuna de les categories.
7. Els punts de llibre guanyadors podran ser impresos com a punts de llibre
commemoratius de la Diada de Sant Jordi.
8. Més endavant es comunicarà el lloc, el dia i l’hora de l’acte del veredicte i
lliurament de premis.

53

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Infantil i Primària. Cicle inicial. Promoció de la cultura.

9. Els punts guanyadors s'exposaran a la Biblioteca Elisenda de Montcada. Una
mostra dels punts presentats no guanyadors s'exposarà als centres escolars, a
demanada dels responsables docents.
10. Els punts de llibres premiats (premis i accèssits) no es retornaran. La resta es
podran recollir a la Biblioteca Elisenda de Montcada de l'1 al 18 de juny de 2021,
ambdós inclosos. Després d’aquesta data no es conservaran els punts de llibres
que no hagin estat recollits.
11. El jurat estarà format per: Membres de la Regidoria de Cultura i Patrimoni de
l'Ajuntament de Montcada i Reixac, membres del Departament de Comunicació i
Protocol de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i membres especialitzats del món
del dibuix i de la pintura.
LLIURAMENT DE TREBALLS
Biblioteca Elisenda de Montcada
C. Tarragona, 32
Biblioteca Can Sant Joan
C. Turó, 45
En l’horari habitual dels equipaments.
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CONCURS PETIT POETICAE (9A EDICIÓ)
ITINERARI
Concursos
INTRODUCCIÓ
El concurs de poesia infantil PETIT POETICAE, s'inclou dins del cicle de poesia
POETICAE, que es realitza a la primavera i que inclou diverses activitats a
l'entorn de la poesia. Per tal que pugueu fer una bona planificació us fem un
avançament de les bases i les dates del concurs.
CONVOCATÒRIA
Hi haurà una única convocatòria en la qual podran participar tots els nois i noies
del cicle inicial, mitjà i superior, nascuts entre 2008 i 2014 (ambdós inclosos) i que
compleixin les bases següents que es publicaran definitivament cap a finals de
gener del 2021.
BASES
1. S’establiran dues categories segons els anys de naixement:
Categoria A: Nascuts el 2014, 2013, 2012 i 2011
Categoria B: Nascuts el 2010, 2009 i 2008
2. Els poemes poden ser escrits en català o castellà, indistintament,
mecanografiats o manuscrits, per una sola cara. El jurat pot desestimar el treball
presentat si la lletra escrita a mà no és prou clara com per poder llegir el poema
íntegrament.
3. El tema del poema i l'extensió és lliure. Els poemes han de ser originals i
inèdits. Cada participant pot presentar un màxim de tres poemes.
4. Els participants poden optar entre presentar la seva obra en format paper o en
format electrònic. La presentació dels poemes acompanyats d’un dibuix i/o imatge
serà valorada positivament pel jurat.
5. En cas que la presentació es faci en paper, cada poema s'ha de presentar en
fulls DIN A4, dins d’un sobre tancat, a l'exterior del qual s'ha d’especificar el nom
del concurs i la categoria. Cada poema s'ha de presentar per separat, dins d’un
sobre diferent. Al sobre hi ha d'haver el nom, cognoms, adreça, telèfon, any de
naixement i edat de l'autor.
6. En cas que la presentació es faci per correu electrònic, caldrà enviar el poema
en un arxiu que es pugui obrir fent servir un processador de text. El correu
electrònic ha d’indicar a l'assumpte el nom del concurs i la categoria, i ha
d’incorporar les dades següents: nom, cognoms, telèfon, adreça, any de
naixement i edat de l'autor.
7. Els exemplars presentats no es retornaran.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
El mes d'abril del 2021, data definitiva a concretar amb la publicació final de les
bases. Els treballs es presentaran a qualsevol de les dues biblioteques públiques
de Montcada i Reixac o a l’adreça de correu electrònic: b.montcada.em@diba.cat
PREMIS
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S’escollirà un poema guanyador per a cadascuna de les categories. Els premis
consistiran en lots de material escolar valorats en 50€ cadascun.
El jurat podrà declarar deserts els premis si així ho creu convenient, o bé,
destacar, amb un accèssit, algun altre poema.
JURAT
Un membre de les Biblioteques Públiques de Montcada.Un membre de la
Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Montcada i ReixacUn membre
especialitzat del món de la literatura i la poesia.
VEREDICTE
El veredicte i lliurament de premis es faran públics durant els mesos d’abril o maig
de 2021 a la Biblioteca Elisenda de Montcada. Al mateix temps, els poemes
premiats es penjaran al blog de les Biblioteques de Montcada i també al
Facebook i al web de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
LLIURAMENT DELS TREBALLS
Biblioteca Pública Montcada i Reixac Centre (c. Tarragona, 32). Tel. 93 492 59 59
Biblioteca Pública Can Sant Joan (c. Turó, 45). Tel. 935 75 19 01
En l’horari habitual de les biblioteques.
Per correu electrònic, a l’adreça b.montcada.em@diba.cat
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CONEIX LA BIBLIOTECA (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Biblioteca
DESTINATARIS
Alumnes de cicle inicial de primària.
OBJECTIUS
Donar a conèixer la biblioteca de manera pràctica i fomentar-ne el seu ús.
Conèixer les normes de conducta de la biblioteca.Acostar els llibres als infants i
fomentar el gust per la lectura.Treballar els hàbits de silenci i l'escolta atenta.
PROGRAMA
Benvinguda i presentació.Visita a la biblioteca, especialment a la sala infantil i/o l'espai de
petits lectors.Tastet de llibres: tria de contes i/o préstec al grup/classe.Contes a cau
d'orella.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
Què és una biblioteca?Com comportar-se a l'interior de la biblioteca.El respecte a un espai que és
de tots i el fet de compartir.Organització dels llibres per seccions a nivell molt bàsic.Temps de
lectura i descoberta de llibres.Explicació d'entre 1 i 3 contes.
A petició del tutor es pot adaptar la sessió al grup/classe i en aquest sentit acceptem suggeriments i
propostes de treball per les diferents sessions i interessos del grup.
Els tutors i les tutores que vulguin podran endur-se lots de llibres en préstec (contes o de coneixements) per
treballar a l'aula.
Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
• Posar ordre
• Garantir que treballen tots
• Vetllar perquè tothom treballi al mateix ritme
• Avisar els
alumnes que no es comportin (actitud, soroll...)
DURADA
1 hora, aproximadament.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Carta per als pares i mares del desenvolupament de la visita a la biblioteca.Butlleta de sol·licitud de
carnet informatitzat.
Grup classe
• Un carnet de biblioteca (de grans dimensions) per portar i penjar a la classe.
• Altra documentació que
puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita.

Tutors/es
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies bibliogràfiques, punts de llibre,
etc...).

ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.Responsables de
l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito (expositoll@diba.cat)Responsable de la reserva de dates:
Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
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MINI D'INSCRIPCIÓ
Fins el 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol consulta:
Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e als responsables
corresponents.Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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CONEIX LA BIBLIOTECA (CAN SANT JOAN)
DESTINATARIS
Alumnes de cicle inicial i mitjà de primària.
OBJECTIUS
Donar a conèixer la biblioteca de manera pràctica i fomentar-ne el seu ús.
Conèixer les normes de conducta de la biblioteca.
Acostar els llibres als infants i fomentar gust per la lectura.
Treballar els hàbits de silenci i l'escolta atenta.
PROGRAMA
Què és una biblioteca?
Com comportar-se a l'interior de la biblioteca.
El respecte a un espai que és de tots i el fet de compartir.
Organització dels llibres per seccions a nivell molt bàsic.
Temps de lectura i descoberta de llibres.
A petició del tutor es pot adaptar la sessió al grup/classe i en aquest sentit
acceptem suggeriments i propostes de treball per les diferents sessions i
interessos del grup.
Els tutors i les tutores que vulguin podran endur-se lots de llibres en préstec
(contes o de coneixements) per treballar a l'aula.
DURADA
1h, aproximadament.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita (difusió
d'activitats, guies bibliogràfiques…).
Tutors/es
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies
bibliogràfiques, punts de llibre...).
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19
01.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny 2021.
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DESCOBRIM L'IL·LUSTRADOR ERIC CARLE (BIBLIOTECA CAN SANT JOAN)
ITINERARI
Literatura
DESTINATARIS
Alumnes de cicle inicial de primària, preferiblement 1r.
OBJECTIUS
Donar a conèixer la vida i obra d'un il·lustrador contemporani internacional: Eric Carle.Presentar els seus
contes.Mostrar les tècniques que fa servir per il·lustrar.Conèixer les seves obres a partir d'una activitat lúdica.
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Es proposen diverses lectures a l'escola per tal que els alumnes les llegeixin i les treballin a classe. En aquest cas, no
hi ha una lectura única perquè el que donem a conèixer és un il·lustrador i, per tant, cada llibre aporta informació
diferent i complementària de la seva obra.
De manera individual o en una visita organitzada, els nens i nenes agafen els llibres en préstec a la biblioteca amb el
carnet de l'escola. Un cop llegit el llibre, els alumnes amb els professors visiten la biblioteca i es realitza una activitat
amb un component vivencial i emocional, on es descobreixen les característiques de l'autor, les tècniques artístiques
que empra i la simbologia que s'amaga darrera de les seves obres.
Aquest dia es pot retornar el llibre.
Algunes de les obres que es treballaran: https://bit.ly/2KAJO4c
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat consta de dues parts:
1) Recollida del lot de llibres per llegir a l'aula o a casa (pot fer-la només el mestre).
2) Realització de l'activitat. Aquest dia també es retornarà el lot de llibres.
REQUISITS
És imprescindible que l'escola retorni el lot de llibres en els terminis acordats per tal de garantir que els altres centres
també puguin gaudir de l'activitat.
DURADA I LLOC
La visita té una durada entre 1,5h i 2 hores, i es realitza a la biblioteca.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Full de sol·licitud de carnet.Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita (difusió d'activitats,
guies bibliogràfiques...).
Professors
Es tramet, adjunta, una fitxa amb informació de l'autor i les obres.

OBSERVACIONS
La biblioteca té un lot de llibres per deixar en préstec als alumnes. Aquests hauran de retornar el llibre el dia de la trobada amb
l'autor. La biblioteca pot fer arribar butlletes de sol·licitud de carnet a l'escola via correu electrònic perquè les faci arribar a les
famílies dels nens i nenes. D'aquesta manera, si no tenen el carnet de la biblioteca, quan vinguin els hi podem fer al moment.

ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.Responsables de l'activitat
de la reserva de dates: Dena Cordero (corderosa@diba.cat)
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TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.

MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol consulta:Biblioteca Munic
Can Sant Joan , telèfon 93 575 19 01, o per correu als responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de Montc
Reixac
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DESCOBRIM L'IL·LUSTRADOR ERIC CARLE (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Literatura
DESTINATARIS
Alumnes de cicle inicial de primària, preferiblement 1r.
OBJECTIUS
Donar a conèixer la vida i obra d'un il·lustrador contemporani internacional: Eric Carle.Presentar els seus
contes.Mostrar les tècniques que fa servir per il·lustrar.Conèixer les seves obres a partir d'una activitat lúdica.
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Es proposen diverses lectures a l'escola per tal que els alumnes les llegeixin i les treballin a classe. En aquest cas, no
hi ha una lectura única perquè el que donem a conèixer és un il·lustrador i, per tant, cada llibre aporta informació
diferent i complementària de la seva obra.
De manera individual o en una visita organitzada, els nens i nenes agafen els llibre en préstec a la biblioteca amb el
carnet de l'escola. Un cop llegit el llibre, els alumnes amb els professors visiten la biblioteca i és realitza una activitat
amb un component vivencial i emocional, on es descobreixen les característiques de l'autor, les tècniques artístiques
que empra i la simbologia que s'amaga darrera de les seves obres.
Aquest dia es pot retornar el llibre.
Algunes de les obres que es treballaran: https://bit.ly/2KAJO4c
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat consta de dues parts:
1) Recollida del lot de llibres per llegir a l'aula o a casa (pot fer-la només el mestre).
2) Realització de l'activitat. Aquest dia també es retornarà el lot de llibres.
Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
• Posar ordre
• Garantir que treballen tots
• Vetllar perquè tothom treballi al mateix ritme
• Avisar els alumnes que
no es comportin (actitud, soroll...)
REQUISITS
És imprescindible que l'escola retorni el lot de llibres en els terminis acordats per tal de garantir que els altres
centres també puguin gaudir de l'activitat.
DURADA I LLOC
La visita té una durada entre 1h, i es realitza a la biblioteca.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Full de sol·licitud de carnet.Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita (difusió
d'activitats, guies bibliogràfiques...).
Professors
S'adjunta una fitxa amb informació de l'autor i les obres.
OBSERVACIONS
La biblioteca té un lot de llibres per deixar en préstec als alumnes. Aquests hauran de retornar el llibre el dia de la
trobada amb l'autor. La biblioteca pot fer arribar butlletes de sol·licitud de carnet a l'escola via correu electrònic perquè
les faci arribar a les famílies dels nens i nenes. D'aquesta manera, si no tenen el carnet de la biblioteca, quan vinguin
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els hi podem fer al moment.
ORGANITZA
• Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.
•
Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
• Responsable de
la reserva de dates: Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins el 18 de juny de 2021.

MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal
Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu als responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de
Montcada i Reixac
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MALETA PEDAGÒGICA DAN DAN DANSA
DESTINATARIS
Alumnes d'educació primària.
PROGRAMA
Maleta creada pel Mercat de les Flors, amb la qual a través de diverses activitats relacionades amb la dansa,
el cos, el moviment i la descoberta de l'espai es treballen diverses competències bàsiques.
MATERIAL
Dan dan dansa inclou una guia pedagògica per adaptar les activitats als diferents nivells, a diversos objectius
didàctics i a una temporalització flexible.
ORGANITZA
Centre de Recursos Pedagògics, col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
TERMINI D'INSCRPCIÓ
Durant tot el curs.
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MALETA PEDAGÒGICA: EXPRESSART
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i primària, primer cicle de secundària, també de SIEI i
d'aules que atenen alumnes amb NEE, així com d'escoles d'adults.
PROGRAMA
El projecte vol destacar que l'art és un mitjà d'expressió que ofereix unes
possibilitats gairebé infinites de comunicar idees, sentiments, opinions i emocions
i pot utilitzar els més variats materials, objectes i procediments, els quals, al seu
torn, poden significar coses ben diferents segons l'artista que els fa servir. I és
que no hi ha una tipologia d’artista única, ni una manera de fer única, ni un codi
de significats universal. Al contrari, el que hi ha és una gran diversitat d'artistes,
de maneres de treballar, d'expressions individuals i col·lectives, i de materials i
procediments que es poden emprar.
MATERIAL
Maleta amb diversos elements i una guia didàctica.
ORGANITZA
Expressart és un material didàctic creat pel Museu d’Art Contemporani de
Barcelona.
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a
crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs.

65

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Infantil i Primària. Cicle inicial. Promoció de la cultura.

MALETES DE LA PREHISTÒRIA
DESTINATARIS
Alumnes de primària i secundària.
PROGRAMA
L'objectiu de les maletes de la prehistòria és donar a conèixer una col·lecció d'utensilis que constitueixin una
àmplia reproducció de les eines de pedra fabricades per l'home primitiu durant el Paleolític Inferior i Mig.
MATERIAL
Tres maletes amb una guia didàctica cada una.
ORGANITZA
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs escolar.
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ROBOTS EDUCATIUS: BEE-BOT
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i primària.
PROGRAMA
Bee-Bot és un robot que té aspecte d'abella i el seu disseny permet introduir els
infants en la seqüenciació, l'experimentació, la lògica i la resolució de problemes
des d'una vessant lúdica. A més, els infants desenvolupen la lectoescriptura, la
psicomotricitat fina. Té en el llom una sèrie de botons mitjançant els quals els
infants poden programar la seqüència desitjada.
Els bee-bot permeten treballar activitats de temàtica global i d'enfocament
competencial. És possible combinar la dimensió 1 de l'àmbit digital -Instruments i
aplicacions- amb d'altres competències de l'àmbit lingüístic i artístic. Són moltes
les propostes d'activitats que els mestres comparteixen a la xarxa en les quals els
bee-bot són el fil conductor per a activitats molt interessants.
MATERIAL
Motxilla amb 6 bee-bots i d'una catifa de treball d’1 m2.
ORGANITZA
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a
crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs.
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TRIA EL TEU LLIBRE (CAN SANT JOAN)
DESTINATARIS
Alumnes d'educació primària.
OBJECTIUS
Encomanar el gust per la lectura.
Potenciar que els infants escullin les seves pròpies lectures lliurement, més enllà
de les recomanacions dels adults.
Promoure la biblioteca com a espai màgic de lectura i descoberta.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
En aquesta activitat, els infants escullen un llibre per endurse'l en préstec a partir
del fons de la biblioteca o d'una selecció feta pel personal bibliotecari.
La selecció també es pot fer en funció dels criteris marcats pels mestres. El
personal bibliotecari també hi participa per poder donar suport als nens i nenes a
l'hora de trobar el que els agradaria llegir.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
Benvinguda i presentació.
Els llibres preferits del personal de la biblioteca: quins llibres ens entusiasmen,
ens
enamoren, ens apassionen..., quins són els nostres autors preferits (escriptors i
il·lustradors), quins llibres ens han marcat i perquè. Mostra i lectura de fragments.
La tria de llibres: una estona de tria i recomanacions entre infants.
Préstec dels documents.
REQUISITS
Que tots els nens i nenes tinguin carnet de la biblioteca. Per aquells que no en
tinguin i vulguin utilitzar el servei de préstec el dia de la sessió, és
IMPRESCINDIBLE que es facin el carnet amb ANTERIORITAT (acompanyats del
pare/mare/tutor) a qualsevol biblioteca de la Diputació de Barcelona.
OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les
assignatures, dels mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
Durada de l'activitat: 1 hora.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19
01.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
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CAIXA DE FILOSOFIA VISUAL WONDER PONDER: MÓN CRUEL
MÓN CRUEL és un llibre-joc presentat en una caixa que convida a lectors a
pensar sobre la crueltat i sobre la nostra relació amb la crueltat d'una manera que
és alhora seriós i seriosament divertit.
Què és cruel? I què no tan cruel? Com hem de posicionar-nos davant la crueltat
aliena i què podem fer per evitar la pròpia? Hi ha vegades que la crueltat pot estar
justificada?
I tu, què penses?
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CALAIX DE RECORDS: JOCS TRADICIONALS
DESTINATARIS
Alumnes de 1r d'educació primària.
OBJECTIUS
Promoure el respecte i la relació intergeneracional.
Practicar i conèixer habilitats que han caigut en desús.
Estimular la participació de la gent gran en activitats socials del municipi en les
que puguin transmetre el seu bagatge cultural i humà.
PROGRAMA
L'activitat té una durada d'1 hora 30 minuts al matí i es farà als diferents espais
del Casal de la Gent Gran Casa de la Mina (parc de les Aigües) i del Casal de la
Gent Gran Montcada i Reixac (parc de Salvador Allende).
La sessió s'organitzarà en diferents racons en els quals els nens i nenes, dirigits
per persones grans del municipi, realitzaran diversos jocs i cantaran cançons
tradicionals associades al joc.
CALENDARI
Durant el tercer trimestre del curs escolar.
ORGANITZA
Regidoria d'Educació.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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EL CAS DEL ROVELLÓ
DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 2n de primària
OBJECTIUS
L’objectiu de l’activitat és que els assistents coneguin quina és la tasca de la
Policia, observant com es pot arribar a resoldre un petit cas amb un treball
coordinat i conjunt entre algunes especialitats del cos de Mossos d'Esquadra.
Apropar la figura del policia als més petits.
PROGRAMA
Reproduir la pel·lícula d'uns 20 minuts de durada "El cas del Rovelló". Comentar
el que s'ha vist.
Dubtes o preguntes sobre algunes de les unitats del CME.
Reflexionar amb els nens i nenes sobre com es pot arribar a resoldre un cas amb
una bona coordinació i treball en equip.
Que s'ha de fer per ser policia quan sigui gran?
Consells molt bàsics de seguretat.
Torn de paraula. Enquestes.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
MATERIAL
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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EN CEBA I EN PEBRE: NOUS MODELS FAMILIARS
DESTINATARIS
Alumnat de 2n de primària.
OBJECTIUS
Reflexionar sobre els nous models de família.
METODOLOGIA
A partir del conte En Ceba i en Pebre i amb l'ajut d'un llibre gegant es presenta
una forma diferent de ser família.
Es parlarà dels diferents tipus de família, els infants en grup faran dibuixos de
famílies diferents a la seva i s'hauran d'inventar una història que presentaran a la
classe.
DURADA
1 sessió d'aproximadament 2 hores.
CALENDARI
De gener a març de 2021.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Irenia.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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LA CADIRETA SEGURA
DESTINATARIS
Alumnes de 1r d'educació primària.
OBJECTIUS
Utilització dels sistemes de retenció infantil.
Coneixement de semàfors i passos de vianants.
Seguretat al circular amb bicicleta, el casc.
PROGRAMA
Visionat del vídeo "Les tres bessones" 3 bessones. webm, a partir de la película
es plantegen comportaments de risc, es juga a trobar errades i es presenten
situacions dilemàtiques amb l'objectiu de generar discussió.
CARACTERÍSTIQUES
Comptarà amb el suport tècnic de la policia local del municipi.
ITINERARI
Aquesta temàtica té continuïtat a 3r "Caminem segurs" i 5è "Tu pots triar" de
primària. També s'ofereixen activitats de mobilitat segura a secundària obligatòria
i postobligatòria.
ORGANITZA
Policia Local, col·labora regidoria d'Educació.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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MALETA D'ÀLBUMS IL·LUSTRATS
La maleta conté 14 àlbums il·lustrats classificats per cicles, una guia pel
professorat sobre com treballar-los a l'aula, fitxes de lectura de cada àlbum
proposat i un llistat de bibliografia.
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SOM COM SOM: UNA MALETA INCLUSIVA
OBJECTIUS
Aquesta maleta pretén ser un recurs a utilitzar a les aules de primària per treballar
la diversitat i reivindicar la diferència. No es tracta de treballar-ho quan tenim un
alumne amb alguna característica concreta sinó que la idea és normalitzar la
diferència ja que la vida dels alumnes no és només dins l'aula sinó que sovint, en
el seu dia a dia, dins i fora de l'escola es trobaran amb nens/es i adults de tota
mena.
DESCRIPCIÓ
Es tracta d’una vintena d'exemplars que podríem agrupar en 5 blocs temàtics, tot i
que són orientatius.
Reivindicació de la diferència/Diversitat
Discapacitat
Trastorns
Diversitat de gènere
Llibres adaptats (properament)
Aquesta maleta va acompanyada d’un suport digital, obert i en procés constant de
revisió on hi trobarem les fitxes dels llibres, activitats de dinamització i informació
dels autors.
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VISITA A L'EDIFICI DE LA COMISSARIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA DE MONTCADA I REIXAC
DESTINATARIS
Alumnes de 1r a 6è de primària.
OBJECTIUS
Apropar la figura de la policia als alumnes.
Fomentar l'establiment d'un vincle de confiança entre la policia i els nens.
PROGRAMA
Donar a conèixer les funcions dels diferents departaments d'una comissaria.
Visita de 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.
Visita a l’interior de l’edifici policial.
Presentació informativa de les tasques policials bàsiques de la PG-ME.
Informació sobre consells de seguretat bàsics.
Coneixement del material policial.
Es mostra un vehicle policial i s'expliquen els trets més característics.
Al finalitzar es farà un torn obert de preguntes.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada entre 45 minuts i una hora.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
COVID19
Durant el curs 2020-2021 no es podrà sol·licitar aquesta activitat.
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EL JOC DE L'AIGUÒMETRE
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO.
OBJECTIUS
El programa d'educació ambiental de la conca del Besòs té com a objectiu
reforçar l'estudi de la conca i dels seus rius per donar una visió més global de
l'aigua, de la vida que s'hi amaga, dels seus aprofitaments, dels seus impactes i
de les accions endegades per corregir-los.
PROGRAMA
Taller a l'aula, plantejat com un joc, pensat per reflexionar sobre l'eficiència i la
contaminació de l'aigua.
Aquest taller està plantejat com un petit joc de simulació que es juga per equips
amb un taulell i amb el suport d'un PowerPoint. El joc pretén tractar la gestió de
l'aigua a l'àmbit de les llars i dels espais col·lectius de ciutats i pobles. Es basa en
la formulació d'una sèrie de preguntes amb diferents possibles respostes. Els
diferents equips han d'optar per la que troben més sostenible.
Cada equip té un taulell amb les preguntes que es van formulant des del
PowerPoint, una caixa-embassament i una caixa-depuradora. L'equip comença
amb un nombre determinat de gotes d'aigua blava (aigua neta) a l'embassament.
En funció de com resolen les accions que se'ls plantegen poden anar perdent
gotes d'aigua blaves. Les accions plantejades són de dos tipus: accions que
tenen relació amb l'eficiència en el consum i accions que tenen relació amb la
contaminació. En funció de com resolen les segones poden també acumular
gotes marrons (aigua bruta) en la depuradora.
El PowerPoint valora quantes gotes de cada tipus perdran o guanyaran en funció
de l'opció escollida en cada acció.
DURADA
L'activitat té una durada de 90 minuts.
Per a reserves o per resoldre dubtes: Aprèn serveis ambientals, de dilluns a
divendres de 9 a 14h. Tel. 93 842 81 11, a/e: apren@apren.cat
INSCRIPCIÓ
Fins al 30 d'octubre de 2020. Places limitades, s'atendran les demandes per
rigorós ordre d'inscripció.
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VIDA D'UN RIU
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO.
OBJECTIUS
El programa d'educació ambiental de la conca del Besòs té com a objectiu
reforçar l'estudi de la conca i dels seus rius per donar una visió més global de
l'aigua, de la vida que s'hi amaga, dels seus aprofitaments, dels seus impactes i
de les accions endegades per corregir-los.
PROGRAMA
Sortida per la conca del Besòs comparant el curs alt a la riera de Martinet, el curs
mig a Can Cabanyes i el curs baix a Sant Adrià.
Aquesta activitat està plantejada com un viatge que recorre el riu des del curs alt,
passant pel curs mig i fins a la desembocadura. El viatge permet fer un estudi
comparatiu de l'estat de conservació de tots tres trams.
La 1a parada es fa a la riera de Martinet a Aiguafreda. Aquest petit curs fluvial té
un excel·lent estat de conservació. En aquesta parada recollirem tota una sèrie de
paràmetres que ens permetran comparar el seu estat amb els cursos mig i baix.
També fem un petit mostreig de macroinvertebrats que ens ajudarà a tenir una
idea de la qualitat de l'aigua.
En la segona parada al riu Congost a can Cabanyes reproduïrem tant la recollida
de paràmetres com el mostreig. Dinarem a la pineda de can Cabanyes.
Finalment ens desplaçarem fins a la desembocadura, on recollirem també els
mateixos paràmetres i farem una valoració dels tres punts visitats.
DURADA
Activitat de tot el dia.
TRANSPORT
El transport anirà a càrrec del centre.
Per a reserves o per resoldre dubtes: Aprèn serveis ambientals, de dilluns a
divendres de 9 a 14h.Tel. 93 842 81 11, a/e: apren@apren.cat
INSCRIPCIÓ
Fins al 30 d'octubre de 2020. Places limitades, s'atendran les demandes per
rigorós ordre d'inscripció.
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BOSCOS DE CIUTAT? L'ECOLOGIA DEL PARC
El parc de la Llacuna, de la Xarxa de parcs Metropolitans, compta amb un
ambient forestal que esdevé un recurs educatiu per donar a conèixer a les
escoles l’ecologia del bosc de ben a prop. Al parc hi ha plantades espècies
vegetals autòctones, com ara un alzinar i una franja de pi pinyoner que separa el
parc dels camps de cultius més propers. Aquests espais ens aporten molts
beneficis ambientals (biodiversitat, regulació de la temperatura, captació de
contaminants atmosfèrics, etc).
DESTINATARIS
Alumnes de cicle inicial, mitjà i superior d'educació primària.
OBJECTIUS
Identificar la flora i fauna del parc.
Donar a conèixer l’ecosistema forestal.
Donar a conèixer els valors ambientals dels parcs i el valor de l’ecosistema
forestal en el context urbà on es troba.
Reflexionar sobre la incidència de les persones en aquests espais.
Desenvolupar habilitats per al treball cooperatiu.
PROGRAMA
L’activitat dóna a conèixer l’ecosistema forestal a través de la descoberta i
observació del parc. Els alumnes realitzen varies dinàmiques en grups petits, on
equipats amb un kit d’exploració, descobreixen els valors ambientals que ens
aporten els parcs d’una manera pràctica i vivencial. Analitzen la intervenció
humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps.
L’activitat està adaptada als continguts curriculars de cadascun dels cicles
educatius de primària.
Inclou activitats prèvies i complementàries per realitzar a l’aula o al parc.
Serà dinamitzada per un educador ambiental expert.
DURADA
La durada de l'activitat és de 2 hores. Flexibilitat d'horaris segons les necessitats
de cada grup.
MATERIAL
Material d’exploració per a la descoberta de la flora i fauna.
INSCRIPCIONS
Fer la sol·licitud a l'inici del trimestre en que es vol realitzar l'activitat.
Les activitats que es realitzin en espais interiors, estaran subjectes a les mesures
preventives vigents a les instal·lacions.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Tel. 93 238 93 51
reserves.pmes@amb.cat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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CONEGUEM L'AJUNTAMENT
DESTINATARIS
Alumnes de 3r d'educació primària.
OBJECTIUS
Desenvolupar la consciència de pertànyer a una comunitat.
Descobrir la relació existent entre l'organització de l'Ajuntament i les necessitats
del poble.
PROGRAMA
S'ha elaborat un programa interactiu que es pot treballar des de la pàgina web de
l'Ajuntament a criteri del mestre/a.
El desenvolupament de la visita es concreta en un recorregut per les
dependències municipals perquè els i les alumnes puguin veure com funciona
l'activitat diària de l'Ajuntament. També personal de les àrees d'Alcaldia, de
Govern Local i de Montcada Comunicació, entre d'altres, els faran una petita
explicació de les tasques del seu departament.
L'activitat va acompanyada d'una web didàctica on l'alumne podrà aprofundir en
la matèria.

ORGANITZA
Regidoria d'Educació.
CALENDARI
Durant tot el curs.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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DE PASSEIG...PEL TURÓ DE MONTCADA
Els alumnes descobriran el medi natural proper mitjançant un recorregut de
descoberta de l’entorn, de la fauna i de la flora. La descoberta es realitzarà al
bosc mediterrani.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària.
OBJECTIUS
Conèixer la biodiversitat de l'entorn natural més proper.
Valorar el patrimoni natural local.
METODOLOGIA
Passejada pel bosc per observar les seves característiques i aprendre a detectar
les diferents plantes i animals que hi viuen. Identificació de fauna i flora
observada a partir de material visual i descriptiu.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada de 3 hores.
CALENDARI
De gener a juny de 2021.
MATERIAL
Fitxes d’identificació de fauna i flora.
ORGANITZACIÓ
Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
Gestiona: ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca.
A/e: acer@acer-associacio.org
Telf. 667467503- 629350221
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs, a partir de setembre de 2020.
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ELS SECRETS DE LA CASA DE LES AIGÜES
Una descoberta de l'element més singular del patrimoni cultural de Montcada: la
Casa de les Aigües. Amb aquesta visita guiada els alumnes esbrinaran tot el
funcionament de la central d'extracció i bombeig d'aigua dolça del Besòs a la
ciutat de Barcelona.
DESTINATARIS
Alumnes de cicles mitjà i superior d'educació primària, ESO, batxillerat i cicles
formatius. Sempre amb els continguts adients a cada cicle educatiu.
METODOLOGIA
Amb aquesta visita els participants podran esbrinar el paper fonamental de l’aigua
en la història de Montcada a partir d'una passejada pels diferents espais que
conformen la Casa de les Aigües i del seu entorn (riu Besòs). Durant el recorregut
els visitants podran copsar l’esperit del Modernisme i la seva plasmació en un
dels exemples més rellevants del patrimoni industrial català.
Serà dinamitzada per una persona experta.
DURADA
La durada de l'activitat és de 1.30 hores.
PREU
75€ grup (màxim 30 alumnes) / 3 € persona
CALENDARI
Tot l'any
MATERIAL
Material audiovisual i dossier didàctic.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar
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LA FÀBRICA DE L'AIGUA: VISITA TEATRALITZADA A LA CASA DE LES AIGÜES
La Casa de les Aigües és una de les joies del patrimoni industrial de Catalunya.
Dos personatges molt singulars traslladaran els alumnes a 1879, el moment de la
inauguració d'aquesta meravellosa central d'extracció d'aigües.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art i tecnologia, sempre adequades a cada cicle educatiu.

la fàbrica de l'aigua

METODOLOGIA
21 de juny de 1879: l'arquitecte Antoni Rovira i Trias té el plaer de rebre una
delegació d'alumnes de Montcada i Reixac que s'ha pres la molèstia de viatjar
136 anys endarrere per assistir a l'acte inaugural d'un recinte que suposa la
solució a la gravíssima sequera que pateix la Ciutat Comtal. L'arquitecte
municipal de Barcelona d'aleshores els ensenyarà el complex, però no compta
amb la interrupció i sorpreses d'un dels treballadors de l'edifici, en Josep, un
estrafolari personatge veí de la Montcada de finals del segle XIX.
Visita teatralitzada guiada per un grup d'actors/historiadors.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
150 € grup / 6 € persona
CALENDARI
Tot l'any.
OBSERVACIONS
En cas que calgui l'ús d'un autocar per fer els trasllats del centre educatiu a la
Casa de les Aigües, aquest no és inclòs al preu de l'activitat. La contractació anirà
a càrrec del centre educatiu interessat. La Generalitat de Catalunya ofereix un
programa d'ajuts al transport per a sortides al patrimoni cultural català
(ArGO!nautes), que el centre educatiu deurà de demanar. Més informació:
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
MATERIAL
La visita serà amenitzada amb efectes audiovisuals i sensorials així com jocs
didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta tot l'any.

87

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Infantil i Primària. Cicle mitjà. Coneixement del medi.

QUI VIU A L'ESTANY
El parc de la Llacuna, de la Xarxa de Parcs Metropolitans, es compon al voltant
d’una llacuna natural, la qual manté la vegetació típica de zones humides.
Aquesta proposta educativa, on s'observen en viu amfibis i invertebrats, posa en
valor aquest ambient lacustre, ja que aprofita el seu potencial com a recurs
educatiu i dona a conèixer la seva importància per fomentar la biodiversitat
urbana.
DESTINATARIS
Cicle inicial, mitjà i superior de primària, 1r i 2n d’ESO.
OBJECTIUS
Donar a conèixer l’ecologia de l’estany, a través de l’observació i l’experimentació.
Identificar la biodiversitat de l’estany.
Donar a conèixer els valors ambientals dels parcs i la importància de la
naturalització dels estanys.
Reflexionar sobre la incidència de les persones en aquests espais, especialment
en l’alliberament de fauna exòtica.
Incorporar bones pràctiques per mantenir la qualitat de l’aigua i de l’entorn i per
tant, fomentar la biodiversitat.
PROGRAMA
Activitat que dóna a conèixer la importància dels punts d’aigua naturalitzats per
fomentar la biodiversitat urbana. A través de l’observació i la pràctica,
s’identifiquen les característiques de l’aigua i l’entorn que permeten la presència
de diferents espècies d’amfibis i invertebrats entre d’altres.
En funció del nivell educatiu i de l’estany, s’identifiquen en viu amfibis,
invertebrats i la vegetació; es realitzen anàlisis d’aigua; es reprodueixen els cants
de les diferents espècies d’amfibis,...
Es donen a conèixer quines són les causes que posen en perill aquests
ecosistemes i què podem fer nosaltres per garantir la seva qualitat.
Inclou activitats prèvies i complementàries per realitzar a l’aula o al parc.
Serà dinamitzada per un educador ambiental expert.
DURADA
La durada de l’activitat és d'1.30 hores per a cicle inicial i mitjà de primària i de 2
hores per a cicle superior i ESO.
Flexibilitat d'horaris segons les necessitats de cada grup.
MATERIAL
Material d’exploració per a la descoberta de la flora i fauna.
INSCRIPCIONS
Fer la sol·licitud a l'inici del trimestre en que es vol realitzar l'activitat.
Les activitats que es realitzin en espais interiors, estaran subjectes a les mesures
preventives vigents a les instal·lacions.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Tel. 93 238 93 51
reserves.pmes@amb.cat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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TALLER MÓN IBÈRIC: LA VIDA QUOTIDIANA A LES MALESES
Taller de descobriment de la cultura ibèrica a partir del patrimoni local i de les
col·leccions del museu municipal
DESTINATARIS
Alumnes d'educació primària i 1r cicle d'ESO.
METODOLOGIA
Aprendrem les principals característiques del jaciment i la museografia del Museu
Municipal. Es farà un simulacre d'excavació d'una urna funerària i un laboratori on
els alumnes treballaran diferents aspectes de la cultura material ibèrica,
realitzaran una arracada i un conjunt de denes.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 € persona.
CALENDARI
Tot l'any.
ORGANITZA
Museu Municipal de Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9h a 15
hores. museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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TALLER: QUÈ ÉS AIXÒ ANOMENAT CIÈNCIA?
Taller adreçat a conèixer la ciència en estat pur, per comprendre empíricament
fenòmens quotidians.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, i de primer cicle d'ESO.
METODOLOGIA
Introducció audiovisual a càrrec d'un científic molt singular, que mostrarà els
orígens de la ciència i les seves aplicacions.
Experimenta: química, física, matemàtiques, biologia... Tot a l'abast dels ulls i
mans dels alumnes gràcies a experiments didàctics, dinàmics i quotidians.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 € persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori i material de laboratori.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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TALLER: VIU LA PREHISTÒRIA!
Activitat on es recrea la vida dels nostres avantpassats a la prehistòria. Els
alumnes esdevenen veritables arqueòlegs per tal d'estudiar les restes que han
perdurat fins als nostres dies.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària i de 1r Cicle d'ESO.
METODOLOGIA
Breu introducció audiovisual de la mà de dos arqueòlegs sobre els trets principals
dels nostres avantpassats prehistòrics.
Simulacre d'excavació d'un petit jaciment i documentació de les troballes.
Laboratori d'evolució humana i paleoantropologia: classificar ossos humans a
partir de materials de referència; observar les diferències esquelètiques entre
sexes i grups d'edat; observar les característiques de l'evolució humana.
Laboratori de cultura material: manipular objectes prehistòrics i recreació de
manifestacions artístiques prehistòriques.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Audiovisual introductori i dossier didàctic per a cada alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. C. Major, 32.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 565 11 21, de dilluns a divendres de 10 a 14
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot l'any escolar

91

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Infantil i Primària. Cicle mitjà. Coneixement del medi.

UN COP D'ULL A MONTCADA I EL SEU PASSAT
Visita dinamitzada pel Museu Municipal Montcada.
DESTINATARIS
Alumnes del cicle mitjà d'educació primària.
OBJECTIUS
Aconseguir que els infants tinguin una visió general del territori de Montcada i Reixac i d'alguns fets històrics
que es van produir.
METODOLOGIA
Un viatge a través del temps, del present al passat i els orígens del poble.
Des del territori, els éssers vius que l'habiten a l'anàlisi de les singularitats urbanes i geogràfiques de
Montcada: rius, autopistes, vies de tren, barris, camins, carreteres, fonts.
El patrimoni natural i cultural de l'aigua: Rec Comtal, Mina, Casa Aigües.
Petita introducció al món medieval: Els Montcada a Montcada. Curt animat.
Immersió al món ibèric al poblat de Les Maleses, jaciment ibèric de Montcada i Reixac, mitjançant l'exposició
dels vestigis ceràmics, petris i metal·lúrgics, i de la recreació històrica d'àrees singulars com ara la zona
ritual.
Sala adaptada a discurs infantil amb vinyetes i curt animat de contextualització del poblat ibèric.
Recursos tàctils, maqueta del poblat reconstruït i àmbit d'escriptura ibèrica.
DURADA
60 min + 30 min de treball dirigit pels professors amb els materials proporcionats.
PREU
Activitat gratuïta.
MATERIAL
Dossier de treball per alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9h a 15 hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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UN MÓN D'AIGUA: TALLER AL PARC DE LES AIGÜES
Amb aquest taller els alumnes podran esbrinar, mitjançant un joc de pistes, la
història del nostre poble a través de l'aigua, els secrets del modernisme i l'enginy
que va canviar el món: la màquina de vapor. Tot emmarcat en tres dels espais
més singulars del nostre patrimoni arquitectònic: el Rec Comtal, la mina de
Montcada i la meravellosa Casa de les Aigües.
DESTINATARIS
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art, ciència, tecnologia i medi ambient, sempre adequada a
cada cicle d'educatiu, des de Primària fins Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Inici al Rec Comtal i a la Mina de Montcada, on podran esbrinar la importància de
l'aigua per al progrés de Montcada com a poble, fent una sèrie de jocs didàctics.
A la Casa de les Aigües:
Introducció audiovisual sobre la central dels pous del Besòs i la cultura sostenible
de l'aigua.
Experiment de depuració natural de l'aigua emprant material reciclat.
Taller de trencadís on descobriran els secrets del modernisme.
Descoberta de les màquines de vapor verticals a la sala de màquines i calderes.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € grup / 2,5 persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori i jocs didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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Promoció de la salut
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LA PIRÀMIDE D'ALIMENTACIÓ
DESTINATARIS
Alumnat de primària.
OBJECTIUS
• Treballar els hàbits alimentaris saludables.
• Conèixer la piràmide d'aliments.
• Donar importància a la
higiene de mans abans del àpats.
• Reflexionar sobre la importància de l'exercici físic.
PROGRAMA
L’activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula gestionat pel servei PASSA on poder debatre,
reflexionar i conèixer el diferents aspectes en relació a la piràmide d’aliments.
CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’un hora dins de l'aula. Posterior al taller, es facilitarà les respostes de
l'avaluació realitzada pels alumnes.
MATERIAL
No és necessari cap material específic.
CALENDARI
A partir del mes de novembre.
ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i assessorament en drogues i pantalles).
Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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PROGRAMA D’EDUCACIÓ EMOCIONAL: CONSTRUÏM CONVIVÈNCIA
DESTINATARIS
Alumnes de 3r i 4t de primària.

OBJECTIUS
Potenciar el desenvolupament de competències emocionals bàsiques per a la
vida, amb la intenció que puguin convertir-se en elements protectors per una
bona salut emocional, que serveixi per prevenir conductes de risc i l'aparició
d'alteracions de caràcter psicològic en l'adolescència.

PROGRAMA
Programa d'habilitats per a la vida que es desenvoluparà a l’aula al llarg de tres
sessions. Durant les sessions es realitzen dinàmiques participatives amb les
quals es tracta de generar un aprenentatge reflexiu a través de la mateixa
vivència. El programa estarà dinamitzat per una psicòloga de l’Associació Contra
el Càncer (AECC).

CARACTERÍSTIQUES
A l'aula, tres sessions d’una hora i mitja cadascuna (han de poder ser setmanals).

MATERIAL
No és necessari cap material específic.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN L’ABÚS DE PANTALLES A PRIMÀRIA (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnes d'educació primària.

OBJECTIUS
• Reflexionar els avantatges i riscos que poden provocar les pantalles.
•
Conèixer els mecanismes d'addicció que tenen les pantalles.
• Incidir amb
els riscos d'aïllament que poden comportar les pantalles.
• Adquirir altres
formes d'oci sense pantalles.
• Saber com fer un pacte d'ús de les
pantalles.
• Descobrir els problemes visuals que pot crear un abús a les
pantalles.
• Aprendre la postura correcte per poder estar davant de les
diferents pantalles.
• Resoldre dubtes o inquietuds en referència les
pantalles.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer els riscos de les pantalles en
relació a l'addicció, a l'ús abusiu, el temps que s'hi dedica i al factor d'aïllament
que suposa.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, projector i ordinador.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN PANTALLES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d’alumnes d’escoles bressol, educació infantil, primària, ESO, batxillerat,
CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a l'ús de les pantalles.
• Conèixer nous
efectes de les pantalles.
• Prendre consciència dels riscos que té la
sobreexposició a les pantalles i els perills de navegar per la xarxa.
•
Integrar noves pautes per posar límits als fills/es.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA
o una altra entitat (depenent de la demanda), dirigit a les famílies de les
AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació
a les pantalles. Es treballarà a partir d’un conte per poder explicar com actuar
davant de les pantalles segons l'edat i a partir d'aquest es crearà un debat sobre
cada temàtica.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores, dins del recinte escolar. Encara
que si es prefereix, es pot buscar un altre espai. Posteriorment al taller, es
facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les famílies

MATERIAL
Aula i cadires

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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Promoció de la cultura
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ANEM AL TEATRE: LA NENA DELS PARDALS - TEATRE
Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país perquè es mengen
el gra, una nena, la Ming Li, decideix portar-li la contrària i seguir les directrius del
seu cor.
Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois quotidians, sobre el
respecte a la vida i la saviesa innata dels nens.
Basat en un fet històric
El 1958 Mao Zedong va declarar LA GUERRA ALS PARDALS i va provocar que
aquests ocells, pràcticament, s'extingissin de la Xina. Les conseqüències van ser
devastadores: no hi havia ocells que es mengessin els insectes i les plagues van
arrasar les collites, això va provocar la mort per fam d’entre 30 i 40 milions de
xinesos.
Espectacle guardonat amb el PREMI DE LA CRÍTICA 2017 al Millor espectacle
per a públic familiar.
Guanyador del PREMI ENDERROCK DE LA CRÍTICA 2018 al Millor disc per a
públic infantil i familiar.
Guanyador del PREMI DEL PÚBLIC DE LA MOSTRA D'IGUALADA 2018 al Millor
espectacle.
Guanyador del PREMI BUTACA 2018 al Millor espectacle per a públic familiar.
CICLE: Mitjà i superior
ESPECTACLE: La nena dels pardals
COMPANYIA: Teatre al detall
GÈNERE: Teatre
DATA: 2 de febrer 2021.
LLOC: Teatre Municipal de Montcada i Reixac
Durada: 60 minuts, aproximadament.
Espectacle en català
El preu de l'espectacle és de 4€ per alumne.
Cada grup classe disposarà, si s'escau, de dues entrades gratuïtes que el/la
mestre/a podrà assignar als/les alumnes que cregui convenient. Aquestes
entrades es justificaran amb la sol·licitud dels pares.
El transport anirà a càrrec de l'escola.
Quan un grup no pugui assistir a qualsevol dels espectacles que té confirmats, ha
de comunicar-ho amb una setmana d’antelació. En cas contrari, s’haurà d’abonar
el 70% de l’import de les entrades reservades.
En els supòsits de força major, en què resulti impossible assistir a qualsevol dels
espectacles, el grup/centre educatiu no haurà d’abonar cap import. S’entendran
supòsits de força major, sens perjudici del caràcter obert de l’enumeració:
incendis, vagues, epidèmies, guerra, actes vandàlics o terroristes, dol nacional,
malaltia greu o incapacitat física greu i, en general, tots aquells supòsits que no
es puguin preveure o que no es puguin evitar, d’acord amb les disposicions
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generals de l’ordenament jurídic espanyol.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans de l'1 de novembre de 2020.
PERSONA DE CONTACTE:
Hèctor Fernández Rabassa
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Ajuntament de Montcada i Reixac
Correu electrònic: hfernandez@montcada.org Telèfon: 935651122
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CLASSE A LA BIBLIOTECA (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Biblioteca
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil, primària i secundària.
OBJECTIUS
Donar a conèixer i promoure els serveis de la biblioteca.Mostrar els diferents tipus
de recursos on poder trobar informació.Donar a conèixer el fons de la biblioteca.
Promoure la biblioteca com a espai d'aprenentatge i descoberta.Aprendre a
valorar els recursos electrònics de qualitat
PROGRAMA
Benvinguda i presentació de la biblioteca, a càrrec del personal de la biblioteca.
Classe a la biblioteca, a càrrec del mestre.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una
classe sobre un tema concret amb materials del fons i els recursos de les
biblioteques.
És important que el/la mestre/a comuniqui per endavant el tema a treballar, per
tal de poder preparar els llibres i documents més adequats pel desenvolupament
de l'activitat d'acord amb el requeriments de la sessió.
El propòsit és que els alumnes facin servir els materials de la biblioteca pel seu
aprenentatge a través de la consulta de diferents fons d'informació.
En tot moment, el professor serà l'encarregat del contingut que vol treballar durant
la sessió
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Sol·licitud de carnet informatitzat pels menors de 14 anysBibliografia dels
materials preparatsAquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa
la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...)
Tutors
Bibliografia dels materials preparatsMaterials de difusió elaborats per les
biblioteques i que puguin ser d'interès (guies bibliogràfiques, punts de llibre...)
REQUISITS
Es necessiten dos mestres o un mestre i un acompanyant per les visites on
s'hagin de fer dos grups per anar a l'aula multimèdia.
OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les
assignatures, dels mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
DURADA I LLOC
La durada de l'activitat és d'1h i es realitzarà a la biblioteca.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i
Laura Expósito (expositoll@diba.cat)Responsable de la reserva de dates: Laura
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Expósito (expositoll@diba.cat)

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol
consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e
als responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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CLASSE A LA BIBLIOTECA (CAN SANT JOAN)
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i primària.
OBJECTIUS
Conèixer i promoure els serveis de la biblioteca.
Ensenyar els diferents tipus de recursos on poder trobar informació.

PROGRAMA
Benvinguda i presentació.
Classe a la biblioteca.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una classe
sobre un tema concret amb materials del nostre fons i amb els recursos de les
biblioteques.
És important que el/la mestre/a comuniqui per endavant el tema a treballar, per tal que
podem preparar els llibres i documents més adequats pel desenvolupament de l'activitat
d'acord amb el requeriments de la sessió. El propòsit és que els alumnes facin servir els
materials de la biblioteca pel seu aprenentatge a través de la consulta de diferents fons
d'informació.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita (difusió d'activitats,
guies bibliogràfiques...).
Tutors
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies
bibliogràfiques, punts de llibre...).
OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les assignatures, dels
mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
DURADA
Aproximadament 1 hora.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria
d'Educació.
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19 01.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny 2021.
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CLUB DE LECTURA: CONEIXEM LA IL·LUSTRADORA ROSA MARIA CURTO (CAN SANT JOAN)
ITINERARI
Literatura
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà de primària, preferentment 3r.
OBJECTIUS
Donar a conèixer la vida i obra d'una il·lustradora contemporània catalana: Rosa
Maria Curto.Presentar els seus contes.Conèixer el procés creatiu de la mà d'una
artista.Estimular la creativitat dels alumnes a través d'una activitat pràctica.
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Es proposen diverses lectures a l'escola per tal que els alumnes les llegeixin i les
treballin a classe. En aquest cas, no hi ha una lectura única perquè el que donem
a conèixer és una il·lustradora i, per tant, cada llibre aporta informació diferent i
complementària de la seva obra.
De manera individual o en una visita organitzada, els nens i nenes agafen els
llibre en préstec a la biblioteca amb el carnet de l'escola. Un cop llegit el llibre, els
alumnes amb els professors visiten la biblioteca, on la il·lustradora Rosa Maria
Curto conduirà l'activitat: els explicarà el procés creatiu, com treballa, com
transforma les paraules en imatges i, a partir d'un conte, els infants faran les
seves pròpies creacions.
Els alumnes també podran veure il·lustracions originals que portarà la Rosa
Maria.
Alguna de les obres que es treballaran:
http://aladi.diba.cat/search~S30*cat?/acurto%2C+rosa+maria/acurto+rosa+maria/
1,1,25,B/exact&FF=acurto+rosa+maria&1,25
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat consta de dues parts:
1) Recollida del lot de llibres per llegir a l'aula o a casa (pot fer-la només el
mestre).
2) Realització de l'activitat. Aquest dia també es retornarà el lot de llibres.
REQUISITS
És imprescindible que l'escola retorni el lot de llibres en els terminis acordats per
tal de garantir que els altres centres també puguin gaudir de l'activitat.
DURADA I LLOC
La visita té una durada entre 1h, i es realitza a la biblioteca.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Full de sol·licitud de carnet.Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al
grup que fa la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...).
Tutors
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies
bibliogràfiques, punts de llibre...).
OBSERVACIONS
La biblioteca té un lot de llibres per deixar en préstec als alumnes. Aquests
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hauran de retornar el llibre el dia de la trobada amb l'autor. La biblioteca pot fer
arribar butlletes de sol·licitud de carnet a l'escola via correu electrònic perquè les
faci arribar a les famílies dels nens i nenes. D'aquesta manera, si no tenen el
carnet de la biblioteca, quan vingui els hi podem fer al moment.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.Responsable de l'activitat i de la reserva de dates: Dena
Cordero (corderosa@diba.cat)
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a
qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59
59 o per correu-e als responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de
Montcada i Reixac
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COMUNIQUEM-NOS! TALLER D'ESCRIPTURES ANTIGUES
Activitat que treballa el diferents sistemes de comunicació que s'han emprat al
llarg de la història com a eina d’entesa i que dóna a conèixer la importància de
l'escriptura des de l'antiguitat com a forma de comunicació.
Es posa atenció en l'expressió oral, pictogrames, escriptura, codis i senyals, etc.
Així com en els diferents suports que s’han utilitzat en les diferents
civilitzacions/cultures.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Experimentació amb l'activitat d'escriptura antiga i desenvolupament d'un joc de
rol/simulació per part de l'alumnat sobre un intercanvi comercial entre membres
de dues cultures diferents.
Experimentació amb els diferents sistemes vistos durant l'activitat, comparant-los
amb els que s'utilitzen actualment.
Finalment, propostes de millora dels actuals sistemes de comunicació i reflexió
crítica vers els punts forts i mancances dels sistemes de comunicació actuals.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup classe / 2,5 € per persona.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, dossier didàctic per alumne i efectes de llum i so.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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CONCURS GUANYA'T UN PUNT
ITINERARI
Concursos
INTRODUCCIÓ
Per tal que pugueu fer una bona planificació us fem un avançament de les bases i
les dates del concurs. Les bases definitives amb tota la informació es publicaran
al gener de 2021.
BASES DEL CONCURS
1. Hi haurà una única convocatòria on podran participar nois i noies entre 4 i 16
anys (ambdós inclosos), que visquin o estiguin escolaritzats a Montcada i Reixac.
2. S’establiran cinc categories segons els anys de naixement:
•Categoria A: P3, P4 i P5 d’Infantil
•Categoria B: 1r i 2n de Primària
•Categoria C: 3r i 4t de Primària
•Categoria D: 5è i 6è de Primària
•Categoria E: 1r i 2n de l’ESO
•Categoria F: 3r i 4t de l’ESO
3. El format haurà de ser de 21 x 5,5 cm. El suport cal que sigui de cartolina,
sense plasti&#64257;car i amb un nombre de tintes il·limitat.
4. Cada participant pot presentar un punt de llibre, ja sigui en la participació
individual o en la participació de les escoles.
Participació individual: darrere del punt de llibre s’ha d’enganxar una etiqueta o
un paper amb les dades següents: nom i cognoms, telèfon, any de naixement i
edat en el moment de fer el punt de llibre.
Escoles: abans del 23 de febrer s’hauran d’introduir els noms dels participants en
una aplicació web (https://aplicacions.montcada.cat/puntdellibre/) que permet,
alhora, entrar les dades i imprimir l’etiqueta que ha d’anar enganxada darrera de
cada punt.
Si l’organització detecta que algun participant presenta més d’un original, se li
comunicarà que en retiri un, i si no és possible aquesta comunicació,
l’organització n’escollirà un per a participar al concurs i desestimarà els altres.
5. Els punts de llibre es poden presentar a la Biblioteca Elisenda de Montcada i a
la Biblioteca Can Sant Joan, entre el 31 de gener i el 28 de febrer de 2021
(ambdós inclosos).
6. PREMIS. S’escolliran 2 punts guanyadors per a cadascuna de les categories.
Els premis consistiran en llibres i lots de material de pintura. Així mateix, el jurat
pot atorgar accèssits a cadascuna de les categories.
7. Els punts de llibre guanyadors podran ser impresos com a punts de llibre
commemoratius de la Diada de Sant Jordi.
8. Més endavant es comunicarà el lloc, el dia i l’hora de l’acte del veredicte i
lliurament de premis.
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9. Els punts guanyadors s'exposaran a la Biblioteca Elisenda de Montcada. Una
mostra dels punts presentats no guanyadors s'exposarà als centres escolars, a
demanada dels responsables docents.
10. Els punts de llibres premiats (premis i accèssits) no es retornaran. La resta es
podran recollir a la Biblioteca Elisenda de Montcada de l'1 al 18 de juny de 2021,
ambdós inclosos. Després d’aquesta data no es conservaran els punts de llibres
que no hagin estat recollits.
11. El jurat estarà format per: Membres de la Regidoria de Cultura i Patrimoni de
l'Ajuntament de Montcada i Reixac, membres del Departament de Comunicació i
Protocol de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i membres especialitzats del món
del dibuix i de la pintura.
LLIURAMENT DE TREBALLS
Biblioteca Elisenda de Montcada
C. Tarragona, 32
Biblioteca Can Sant Joan
C. Turó, 45
En l’horari habitual dels equipaments.
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CONCURS PETIT POETICAE (9A EDICIÓ)
ITINERARI
Concursos
INTRODUCCIÓ
El concurs de poesia infantil PETIT POETICAE, s'inclou dins del cicle de poesia
POETICAE, que es realitza a la primavera i que inclou diverses activitats a
l'entorn de la poesia. Per tal que pugueu fer una bona planificació us fem un
avançament de les bases i les dates del concurs.
CONVOCATÒRIA
Hi haurà una única convocatòria en la qual podran participar tots els nois i noies
del cicle inicial, mitjà i superior, nascuts entre 2008 i 2014 (ambdós inclosos) i que
compleixin les bases següents que es publicaran definitivament cap a finals de
gener del 2021.
BASES
1. S’establiran dues categories segons els anys de naixement:
Categoria A: Nascuts el 2014, 2013, 2012 i 2011
Categoria B: Nascuts el 2010, 2009 i 2008
2. Els poemes poden ser escrits en català o castellà, indistintament,
mecanografiats o manuscrits, per una sola cara. El jurat pot desestimar el treball
presentat si la lletra escrita a mà no és prou clara com per poder llegir el poema
íntegrament.
3. El tema del poema i l'extensió és lliure. Els poemes han de ser originals i
inèdits. Cada participant pot presentar un màxim de tres poemes.
4. Els participants poden optar entre presentar la seva obra en format paper o en
format electrònic. La presentació dels poemes acompanyats d’un dibuix i/o imatge
serà valorada positivament pel jurat.
5. En cas que la presentació es faci en paper, cada poema s'ha de presentar en
fulls DIN A4, dins d’un sobre tancat, a l'exterior del qual s'ha d’especificar el nom
del concurs i la categoria. Cada poema s'ha de presentar per separat, dins d’un
sobre diferent. Al sobre hi ha d'haver el nom, cognoms, adreça, telèfon, any de
naixement i edat de l'autor.
6. En cas que la presentació es faci per correu electrònic, caldrà enviar el poema
en un arxiu que es pugui obrir fent servir un processador de text. El correu
electrònic ha d’indicar a l'assumpte el nom del concurs i la categoria, i ha
d’incorporar les dades següents: nom, cognoms, telèfon, adreça, any de
naixement i edat de l'autor.
7. Els exemplars presentats no es retornaran.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
El mes d'abril del 2021, data definitiva a concretar amb la publicació final de les
bases. Els treballs es presentaran a qualsevol de les dues biblioteques públiques
de Montcada i Reixac o a l’adreça de correu electrònic: b.montcada.em@diba.cat
PREMIS
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S’escollirà un poema guanyador per a cadascuna de les categories. Els premis
consistiran en lots de material escolar valorats en 50€ cadascun.
El jurat podrà declarar deserts els premis si així ho creu convenient, o bé,
destacar, amb un accèssit, algun altre poema.
JURAT
Un membre de les Biblioteques Públiques de Montcada.Un membre de la
Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Montcada i ReixacUn membre
especialitzat del món de la literatura i la poesia.
VEREDICTE
El veredicte i lliurament de premis es faran públics durant els mesos d’abril o maig
de 2021 a la Biblioteca Elisenda de Montcada. Al mateix temps, els poemes
premiats es penjaran al blog de les Biblioteques de Montcada i també al
Facebook i al web de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
LLIURAMENT DELS TREBALLS
Biblioteca Pública Montcada i Reixac Centre (c. Tarragona, 32). Tel. 93 492 59 59
Biblioteca Pública Can Sant Joan (c. Turó, 45). Tel. 935 75 19 01
En l’horari habitual de les biblioteques.
Per correu electrònic, a l’adreça b.montcada.em@diba.cat

111

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Infantil i Primària. Cicle mitjà. Promoció de la cultura.

CONEIX LA BIBLIOTECA (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Biblioteca
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà de primària.
OBJECTIUS
Donar a conèixer la biblioteca de manera pràctica i fomentar-ne la utilització.
Capacitar els alumnes per ser autosuficients en la consulta i recerca d'informació.
Acostar els llibres als infants i fomentar el gust per la lectura.
PROGRAMA
Benvinguda i presentació.Els recursos de la biblioteca: el catàleg infantil Gènius,
localització de llibres, internet...Tastet de llibres: tria de contes i llibres de coneixements.
Préstec al grup/classe.Joc de lectura
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
Com funciona la biblioteca.Què és el catàleg infantil Gènius i com funciona.Què podem trobar a
internet i quines fonts són fiables.Organització dels llibres per seccions a nivell mitjà.Joc de lectura.
Explicació d'entre 1 i 3 contes.
A petició del tutor es pot adaptar la sessió al grup/classe i en aquest sentit acceptem suggeriments i
propostes de treball per les diferents sessions i interessos del grup.
Els tutors i les tutores que vulguin podran endur-se lots de llibres en préstec (contes o de coneixements) per
treballar a l'aula.
Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
• Posar ordre
• Garantir que treballen tots
• Vetllar perquè tothom treballi al mateix ritme
• Avisar els
alumnes que no es comportin (actitud, soroll...)

DURADA
1,5 hores, aproximadament.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Full de sol·licitud de carnet.Altra documentació que puntualment pugui ser d'interès per al grup que
fa la visita.
Tutors/es
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies bibliogràfiques, punts de
llibre, etc...).
ORGANITZA
• Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.
•
Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
•
Responsable de la reserva de dates: Laura Expósito (expositoll@diba.cat)

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins el 18 de juny de 2021.
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MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol
consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e als
responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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CONEIX LA BIBLIOTECA (CAN SANT JOAN)
DESTINATARIS
Alumnes de cicle inicial i mitjà de primària.
OBJECTIUS
Donar a conèixer la biblioteca de manera pràctica i fomentar-ne el seu ús.
Conèixer les normes de conducta de la biblioteca.
Acostar els llibres als infants i fomentar gust per la lectura.
Treballar els hàbits de silenci i l'escolta atenta.
PROGRAMA
Què és una biblioteca?
Com comportar-se a l'interior de la biblioteca.
El respecte a un espai que és de tots i el fet de compartir.
Organització dels llibres per seccions a nivell molt bàsic.
Temps de lectura i descoberta de llibres.
A petició del tutor es pot adaptar la sessió al grup/classe i en aquest sentit
acceptem suggeriments i propostes de treball per les diferents sessions i
interessos del grup.
Els tutors i les tutores que vulguin podran endur-se lots de llibres en préstec
(contes o de coneixements) per treballar a l'aula.
DURADA
1h, aproximadament.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita (difusió
d'activitats, guies bibliogràfiques…).
Tutors/es
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies
bibliogràfiques, punts de llibre...).
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19
01.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny 2021.
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DESCOBRIM LA IL·LUSTRADORA ROSA MARIA CURTO (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Literatura
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà de primària, preferentment 3r.
OBJECTIUS
Donar a conèixer la vida i obra d'una il·lustradora contemporània catalana: Rosa
Maria Curto.Presentar els seus contes.Conèixer el procés creatiu de la mà d'una
artista.Estimular la creativitat dels alumnes a través d'una activitat pràctica.
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Es proposen diverses lectures a l'escola per tal que els alumnes les llegeixin i les
treballin a classe. En aquest cas, no hi ha una lectura única perquè el que donem
a conèixer és una il·lustradora i, per tant, cada llibre aporta informació diferent i
complementària de la seva obra.
De manera individual o en una visita organitzada, els nens i nenes agafen els
llibre en préstec a la biblioteca amb el carnet de l'escola. Un cop llegit el llibre, els
alumnes amb els professors visiten la biblioteca, on la il·lustradora Rosa Maria
Curto conduirà l'activitat: els explicarà el procés creatiu, com treballa, com
transforma les paraules en imatges i, a partir d'un conte, els infants faran les
seves pròpies creacions.
Els alumnes també podran veure il·lustracions originals que portarà la Rosa
Maria.
Alguna de les obres que es treballaran:
http://aladi.diba.cat/search~S30*cat?/acurto%2C+rosa+maria/acurto+rosa+maria/
1,1,25,B/exact&FF=acurto+rosa+maria&1,25
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat consta de dues parts:
1) Recollida del lot de llibres per llegir a l'aula o a casa (pot fer-la només el
mestre).
2) Realització de l'activitat. Aquest dia també es retornarà el lot de llibres.
REQUISITS
És imprescindible que l'escola retorni el lot de llibres en els terminis acordats per
tal de garantir que els altres centres també puguin gaudir de l'activitat.
DURADA I LLOC
La visita té una durada entre 1h, i es realitza a la biblioteca.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Full de sol·licitud de carnet.Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al
grup que fa la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...).
Tutors
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies
bibliogràfiques, punts de llibre...).
OBSERVACIONS
La biblioteca té un lot de llibres per deixar en préstec als alumnes. Aquests
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hauran de retornar el llibre el dia de la trobada amb l'autor. La biblioteca pot fer
arribar butlletes de sol·licitud de carnet a l'escola via correu electrònic perquè les
faci arribar a les famílies dels nens i nenes. D'aquesta manera, si no tenen el
carnet de la biblioteca, quan vingui els hi podem fer al moment.
Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
• Posar ordre
• Garantir que treballen tots
• Vetllar perquè tothom treballi al
mateix ritme
Avisar
els
alumnes
que
no
es comportin (actitud, soroll...)
•
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport
de la Regidoria d'Educació.Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz
(ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito (expositoll@diba.cat)Responsable de
la reserva de dates: Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
• Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolars
• Per a
qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59
59 o per correu-e als responsables corresponents.
• Bloc de les biblioteques de
Montcada i Reixac
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LA POESIA AL TEU ABAST
ITINERARI
Literatura
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària.
DESCRIPCIÓ
Amb motiu del concurs de poesia infantil PETIT POETICAE, s'ofereix als centres escolars la possibilitat de
realitzar unes sessions, a càrrec de poetes i/o persones amb bagatge pedagògic sobre el tema, per tal
d’incentivar l'escriptura poètica.
L'activitat constarà de 2 sessions per curs, tipus taller, segons la disponibilitat del centre.
Un cop fetes les sessions, els alumnes, a nivell particular, o a nivell classe/escola poden participar amb les
seves creacions en el concurs PETIT POETICAE 9a EDICIÓ, les bases provisionals del qual trobareu a
l’activitat “Concurs Petit Poeticae”
OBJECTIUS
Potenciar la creació poètica entre els escolars.
La poesia és un eix medul·lar de la infància. Una pràctica que fan molt sovint a nivell oral, però no tant a
nivell escrit. Els nens, quan juguen, inventen jocs de paraules i cantarelles que no deixen de tenir sentit
poètic. La majoria de les cançons que canten són petits poemes. I també les lletres que s’inventen ells
mateixos! Mots rimats que faciliten la memorització.
Amb aquestes sessions es pretén que l’alumne investigui com convertir els seus sentiments en paraules,
tenint en compte la utilització de sinònims, de metàfores, del ritme i de la rima.
CALENDARI
Les sessions, tipus taller, són dues per curs i es duran a terme a partir del dia 1 de març de 2021.
DURADA
Durada aproximada de les sessions: 50 minuts
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.
Responsables de l'activitat: Climent Sensada , Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito
(expositoll@diba.cat)Responsable de la reserva de dates: Laura Expóstio (expositoll@diba.cat)
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins el 18 de desembre de 2020.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol consulta:
Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e als responsables
corresponents.Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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MALETA PEDAGÒGICA DAN DAN DANSA
DESTINATARIS
Alumnes d'educació primària.
PROGRAMA
Maleta creada pel Mercat de les Flors, amb la qual a través de diverses activitats relacionades amb la dansa,
el cos, el moviment i la descoberta de l'espai es treballen diverses competències bàsiques.
MATERIAL
Dan dan dansa inclou una guia pedagògica per adaptar les activitats als diferents nivells, a diversos objectius
didàctics i a una temporalització flexible.
ORGANITZA
Centre de Recursos Pedagògics, col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
TERMINI D'INSCRPCIÓ
Durant tot el curs.
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MALETA PEDAGÒGICA: EXPRESSART
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i primària, primer cicle de secundària, també de SIEI i
d'aules que atenen alumnes amb NEE, així com d'escoles d'adults.
PROGRAMA
El projecte vol destacar que l'art és un mitjà d'expressió que ofereix unes
possibilitats gairebé infinites de comunicar idees, sentiments, opinions i emocions
i pot utilitzar els més variats materials, objectes i procediments, els quals, al seu
torn, poden significar coses ben diferents segons l'artista que els fa servir. I és
que no hi ha una tipologia d’artista única, ni una manera de fer única, ni un codi
de significats universal. Al contrari, el que hi ha és una gran diversitat d'artistes,
de maneres de treballar, d'expressions individuals i col·lectives, i de materials i
procediments que es poden emprar.
MATERIAL
Maleta amb diversos elements i una guia didàctica.
ORGANITZA
Expressart és un material didàctic creat pel Museu d’Art Contemporani de
Barcelona.
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a
crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs.
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MALETES DE LA PREHISTÒRIA
DESTINATARIS
Alumnes de primària i secundària.
PROGRAMA
L'objectiu de les maletes de la prehistòria és donar a conèixer una col·lecció d'utensilis que constitueixin una
àmplia reproducció de les eines de pedra fabricades per l'home primitiu durant el Paleolític Inferior i Mig.
MATERIAL
Tres maletes amb una guia didàctica cada una.
ORGANITZA
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs escolar.
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ROBOTS EDUCATIUS: BEE-BOT
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i primària.
PROGRAMA
Bee-Bot és un robot que té aspecte d'abella i el seu disseny permet introduir els
infants en la seqüenciació, l'experimentació, la lògica i la resolució de problemes
des d'una vessant lúdica. A més, els infants desenvolupen la lectoescriptura, la
psicomotricitat fina. Té en el llom una sèrie de botons mitjançant els quals els
infants poden programar la seqüència desitjada.
Els bee-bot permeten treballar activitats de temàtica global i d'enfocament
competencial. És possible combinar la dimensió 1 de l'àmbit digital -Instruments i
aplicacions- amb d'altres competències de l'àmbit lingüístic i artístic. Són moltes
les propostes d'activitats que els mestres comparteixen a la xarxa en les quals els
bee-bot són el fil conductor per a activitats molt interessants.
MATERIAL
Motxilla amb 6 bee-bots i d'una catifa de treball d’1 m2.
ORGANITZA
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a
crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs.
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TRIA EL TEU LLIBRE (CAN SANT JOAN)
DESTINATARIS
Alumnes d'educació primària.
OBJECTIUS
Encomanar el gust per la lectura.
Potenciar que els infants escullin les seves pròpies lectures lliurement, més enllà
de les recomanacions dels adults.
Promoure la biblioteca com a espai màgic de lectura i descoberta.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
En aquesta activitat, els infants escullen un llibre per endurse'l en préstec a partir
del fons de la biblioteca o d'una selecció feta pel personal bibliotecari.
La selecció també es pot fer en funció dels criteris marcats pels mestres. El
personal bibliotecari també hi participa per poder donar suport als nens i nenes a
l'hora de trobar el que els agradaria llegir.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
Benvinguda i presentació.
Els llibres preferits del personal de la biblioteca: quins llibres ens entusiasmen,
ens
enamoren, ens apassionen..., quins són els nostres autors preferits (escriptors i
il·lustradors), quins llibres ens han marcat i perquè. Mostra i lectura de fragments.
La tria de llibres: una estona de tria i recomanacions entre infants.
Préstec dels documents.
REQUISITS
Que tots els nens i nenes tinguin carnet de la biblioteca. Per aquells que no en
tinguin i vulguin utilitzar el servei de préstec el dia de la sessió, és
IMPRESCINDIBLE que es facin el carnet amb ANTERIORITAT (acompanyats del
pare/mare/tutor) a qualsevol biblioteca de la Diputació de Barcelona.
OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les
assignatures, dels mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
Durada de l'activitat: 1 hora.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19
01.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
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Educació en valors
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CAIXA DE FILOSOFIA VISUAL WONDER PONDER: EL QUE TU VULGUIS
EL QUE TU VULGUIS es tracta d'un llibre-joc presentat en una caixa que convida
a jugar i a pensar sobre la llibertat.
Ser lliure és poder fer tot el que vulguem? Pot tot el món fer el que li dóna la gana
al mateix temps? Hi ha alguna diferència entre haver d'obeir sempre i l'esclavitud?
Tu ets esclau d'algú o d'alguna cosa? Poder volar et faria més lliure? És possible
ser feliç sense ser lliure? Què és ser lliure? I perquè volem ser lliures?
I tu, què penses?
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CAIXA DE FILOSOFIA VISUAL WONDER PONDER: JO, PERSONA
JO, PERSONA, és un llibre-joc presentat a dintre d’una capsa, que invita els
lectors a rumiar sobre dues grans qüestions: «Qui sóc?» i «Què sóc?».
Gràcies a les preguntes que provoquen les imatges de la capsa, el lector-jugador
pot anar construint la seva pròpia definició de persona i anar establint les
implicacions que té ser persona en termes de drets i responsabilitats,
d'intel·ligència i emocions, de coneixement i aprenentatge.
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CAIXA DE FILOSOFIA VISUAL WONDER PONDER: MÓN CRUEL
MÓN CRUEL és un llibre-joc presentat en una caixa que convida a lectors a
pensar sobre la crueltat i sobre la nostra relació amb la crueltat d'una manera que
és alhora seriós i seriosament divertit.
Què és cruel? I què no tan cruel? Com hem de posicionar-nos davant la crueltat
aliena i què podem fer per evitar la pròpia? Hi ha vegades que la crueltat pot estar
justificada?
I tu, què penses?
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CAMINEM SEGURS
DESTINATARIS
Alumnes de 3r d'educació primària.
OBJECTIUS
Interpretar els senyals de circulació bàsics.
Preveure possibles dificultats o perills.
Assumir algunes obligacions i responsabilitats respecte al fet de circular.
Desplaçar-se correctament pels llocs coneguts i mantenir punts de referència en
els desconeguts.
Raonar els avantatges i els conflictes que genera la circulació.
Utilització de carrers o places amb monopatí.
PROGRAMA
1a sessió: Visionat del vídeo "Ho tens clar", a partir de la pel·lícula es presenten
situacions dilemàtiques amb l'objectiu de generar reflexió i debat.
2a sessió: sortida pel barri acompanyats del policia que anirà fent que es fixin en
els aspectes importants de la circulació. A la tornada a l'escola es faran les
conclusions de les dues sessions.
CARACTERÍSTIQUES
Dues sessions:
· 2 hores a la classe.
· 2 hores de sortida i conclusions.
Comptarà amb el suport tècnic de la policia local del municipi.
ITINERARI
Aquesta temàtica es comença a treballar a 1r de primària amb l'activitat "La
cadireta segura" i té continuïtat a 5è. També s'ofereixen activitats d'educació
viària a secundària obligatòria i postobligatòria.
ORGANITZA
Policia Local, col·labora regidoria d'Educació.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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LA HISTÒRIA DE LA CIBERCAPUTXETA VERMELLA
DESTINATARIS
Alumnes de 3r i 4t de primària.
OBJECTIUS
L’objectiu de l’activitat és que els assistents coneguin, adquireixin i duguin a
terme una manera d’actuar crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC,
considerant aspectes de seguretat i d’identitat digital.
PROGRAMA
Explicar als assistents el conte de la Cibercaputxeta vermella.
Reflexionar amb els nens i nenes sobre el que ha fet malament la Cibercaputxeta
vermella.
A continuació, preguntem als assistents com es pot fer bé.
Preguntar als assistents: Penseu que això pot passar en la realitat?
Consells molt bàsics que han de tenir en compte a l’hora de navegar per Internet.
Aprofitem per explicar que són les dades personals.
Torn de paraula. Enquestes.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
MATERIAL
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
Es molt important que els pares/mares estiguin informats/des, ens posarem en
contacte amb l'AMPA per tal d'organitzar una activitat prèvia amb famílies.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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MALETA D'ÀLBUMS IL·LUSTRATS
La maleta conté 14 àlbums il·lustrats classificats per cicles, una guia pel
professorat sobre com treballar-los a l'aula, fitxes de lectura de cada àlbum
proposat i un llistat de bibliografia.
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MÉS ENLLÀ DEL BLAU I EL ROSA
DESTINATARIS
Alumnat de 3r de primària.
OBJECTIUS
Qüestionar que hi ha coses que només poden fer les nenes i coses que només
poden fer els nens
Imaginar i practicar altres vides possibles, donant vida a personatges que
trenquen amb els estereotips de gènere.
DESCRIPCIÓ
En aquest taller reflexionarem sobre els models de gènere que hem après i les
seves conseqüències. Usarem la creativitat i les tècniques teatrals per buscar-hi
alternatives i crearem personatges que no es vegin limitats pel gènere. També
transformarem conflictes que es donin a classe en relació a aquest tema, donant
valor a l’assertivitat i a l’empatia.
MATERIAL
Un dossier pel professorat amb una breu explicació i propostes d'activitats.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
De gener a març de 2021.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Enruta't.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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SOM COM SOM: UNA MALETA INCLUSIVA
OBJECTIUS
Aquesta maleta pretén ser un recurs a utilitzar a les aules de primària per treballar
la diversitat i reivindicar la diferència. No es tracta de treballar-ho quan tenim un
alumne amb alguna característica concreta sinó que la idea és normalitzar la
diferència ja que la vida dels alumnes no és només dins l'aula sinó que sovint, en
el seu dia a dia, dins i fora de l'escola es trobaran amb nens/es i adults de tota
mena.
DESCRIPCIÓ
Es tracta d’una vintena d'exemplars que podríem agrupar en 5 blocs temàtics, tot i
que són orientatius.
Reivindicació de la diferència/Diversitat
Discapacitat
Trastorns
Diversitat de gènere
Llibres adaptats (properament)
Aquesta maleta va acompanyada d’un suport digital, obert i en procés constant de
revisió on hi trobarem les fitxes dels llibres, activitats de dinamització i informació
dels autors.
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VISITA A L'EDIFICI DE LA COMISSARIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA DE MONTCADA I REIXAC
DESTINATARIS
Alumnes de 1r a 6è de primària.
OBJECTIUS
Apropar la figura de la policia als alumnes.
Fomentar l'establiment d'un vincle de confiança entre la policia i els nens.
PROGRAMA
Donar a conèixer les funcions dels diferents departaments d'una comissaria.
Visita de 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.
Visita a l’interior de l’edifici policial.
Presentació informativa de les tasques policials bàsiques de la PG-ME.
Informació sobre consells de seguretat bàsics.
Coneixement del material policial.
Es mostra un vehicle policial i s'expliquen els trets més característics.
Al finalitzar es farà un torn obert de preguntes.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada entre 45 minuts i una hora.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
COVID19
Durant el curs 2020-2021 no es podrà sol·licitar aquesta activitat.
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DEPURADORA I CASA DE LES AIGÜES DE MONTCADA I REIXAC
Visita combinada a dos equipaments relacionats amb l'aprovisionament d'aigua
potable a la població: un de modern, la depuradora del Besòs, i un altre del segle
XIX, la Casa de les Aigües, una central d'extracció i bombeig d'aigua, a més d'un
exemple rellevant de patrimoni modernista i industrial català.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

OBJECTIUS
Valorar l’aigua del curs del riu com a font de recursos diversos: abastiment,
energia, etc.
Observar i analitzar el patrimoni cultural i natural, tot fomentant-ne el respecte.
Conscienciar sobre el valor que té l’aigua.
Donar a conèixer el modernisme de fora de la ciutat de Barcelona.
Exposar els canvis que suposà la “revolució de l’aigua” dins del context general
de la Revolució Industrial (canvis tecnològics, ideològics i socials).
PROGRAMA
L'activitat es divideix en dues sessions:
Primera sessió:
A la depuradora del Besòs, a Montcada i Reixac, s'analitzarà el cicle de l’aigua,
s'observaran els canvis d’estat de l’aigua, alhora que s'explicarà el procés de
depuració.
Segona sessió:
A la Casa de les Aigües, es tractarà el paper fonamental de l'aigua per al
desenvolupament del municipi, per posar en valor la importància de la gestió
sostenible dels recursos hídrics; i a partir d'unes màquines de vapor úniques a
Catalunya es reflexionarà sobre les diferents fonts d’energia i reflexió sobre el seu
ús racional.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l'activitat és de 3 hores. Serà dinamitzada per un expert i els
trasllats es faran a peu. Si el grup s'ha desplaçat fins a Montcada i Reixac amb
autocar, el trasllat entre depuradora i Casa de les Aigües també es pot fer amb
autocar.
Si cal contractar transport, serà a càrrec del centre escolar.
Activitat gratuïta.
MATERIAL
Vídeo, fulletó, dossier didàctic, presentació audiovisual, full de valoració,
maquetes, fotos, plànols i làmines històriques, attrezzo divers.
INSCRIPCIONS
Fer la sol·licitud a l'inici del trimestre en que es vol realitzar l'activitat.
Les activitats que es realitzin en espais interiors, estaran subjectes a les mesures
preventives vigents a les instal·lacions.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Tel. 93 238 93 51 / reserves.pmes@amb.cat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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EL JOC DE L'AIGUÒMETRE
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO.
OBJECTIUS
El programa d'educació ambiental de la conca del Besòs té com a objectiu
reforçar l'estudi de la conca i dels seus rius per donar una visió més global de
l'aigua, de la vida que s'hi amaga, dels seus aprofitaments, dels seus impactes i
de les accions endegades per corregir-los.
PROGRAMA
Taller a l'aula, plantejat com un joc, pensat per reflexionar sobre l'eficiència i la
contaminació de l'aigua.
Aquest taller està plantejat com un petit joc de simulació que es juga per equips
amb un taulell i amb el suport d'un PowerPoint. El joc pretén tractar la gestió de
l'aigua a l'àmbit de les llars i dels espais col·lectius de ciutats i pobles. Es basa en
la formulació d'una sèrie de preguntes amb diferents possibles respostes. Els
diferents equips han d'optar per la que troben més sostenible.
Cada equip té un taulell amb les preguntes que es van formulant des del
PowerPoint, una caixa-embassament i una caixa-depuradora. L'equip comença
amb un nombre determinat de gotes d'aigua blava (aigua neta) a l'embassament.
En funció de com resolen les accions que se'ls plantegen poden anar perdent
gotes d'aigua blaves. Les accions plantejades són de dos tipus: accions que
tenen relació amb l'eficiència en el consum i accions que tenen relació amb la
contaminació. En funció de com resolen les segones poden també acumular
gotes marrons (aigua bruta) en la depuradora.
El PowerPoint valora quantes gotes de cada tipus perdran o guanyaran en funció
de l'opció escollida en cada acció.
DURADA
L'activitat té una durada de 90 minuts.
Per a reserves o per resoldre dubtes: Aprèn serveis ambientals, de dilluns a
divendres de 9 a 14h. Tel. 93 842 81 11, a/e: apren@apren.cat
INSCRIPCIÓ
Fins al 30 d'octubre de 2020. Places limitades, s'atendran les demandes per
rigorós ordre d'inscripció.
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VIDA D'UN RIU
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO.
OBJECTIUS
El programa d'educació ambiental de la conca del Besòs té com a objectiu
reforçar l'estudi de la conca i dels seus rius per donar una visió més global de
l'aigua, de la vida que s'hi amaga, dels seus aprofitaments, dels seus impactes i
de les accions endegades per corregir-los.
PROGRAMA
Sortida per la conca del Besòs comparant el curs alt a la riera de Martinet, el curs
mig a Can Cabanyes i el curs baix a Sant Adrià.
Aquesta activitat està plantejada com un viatge que recorre el riu des del curs alt,
passant pel curs mig i fins a la desembocadura. El viatge permet fer un estudi
comparatiu de l'estat de conservació de tots tres trams.
La 1a parada es fa a la riera de Martinet a Aiguafreda. Aquest petit curs fluvial té
un excel·lent estat de conservació. En aquesta parada recollirem tota una sèrie de
paràmetres que ens permetran comparar el seu estat amb els cursos mig i baix.
També fem un petit mostreig de macroinvertebrats que ens ajudarà a tenir una
idea de la qualitat de l'aigua.
En la segona parada al riu Congost a can Cabanyes reproduïrem tant la recollida
de paràmetres com el mostreig. Dinarem a la pineda de can Cabanyes.
Finalment ens desplaçarem fins a la desembocadura, on recollirem també els
mateixos paràmetres i farem una valoració dels tres punts visitats.
DURADA
Activitat de tot el dia.
TRANSPORT
El transport anirà a càrrec del centre.
Per a reserves o per resoldre dubtes: Aprèn serveis ambientals, de dilluns a
divendres de 9 a 14h.Tel. 93 842 81 11, a/e: apren@apren.cat
INSCRIPCIÓ
Fins al 30 d'octubre de 2020. Places limitades, s'atendran les demandes per
rigorós ordre d'inscripció.
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BOSCOS DE CIUTAT? L'ECOLOGIA DEL PARC
El parc de la Llacuna, de la Xarxa de parcs Metropolitans, compta amb un
ambient forestal que esdevé un recurs educatiu per donar a conèixer a les
escoles l’ecologia del bosc de ben a prop. Al parc hi ha plantades espècies
vegetals autòctones, com ara un alzinar i una franja de pi pinyoner que separa el
parc dels camps de cultius més propers. Aquests espais ens aporten molts
beneficis ambientals (biodiversitat, regulació de la temperatura, captació de
contaminants atmosfèrics, etc).
DESTINATARIS
Alumnes de cicle inicial, mitjà i superior d'educació primària.
OBJECTIUS
Identificar la flora i fauna del parc.
Donar a conèixer l’ecosistema forestal.
Donar a conèixer els valors ambientals dels parcs i el valor de l’ecosistema
forestal en el context urbà on es troba.
Reflexionar sobre la incidència de les persones en aquests espais.
Desenvolupar habilitats per al treball cooperatiu.
PROGRAMA
L’activitat dóna a conèixer l’ecosistema forestal a través de la descoberta i
observació del parc. Els alumnes realitzen varies dinàmiques en grups petits, on
equipats amb un kit d’exploració, descobreixen els valors ambientals que ens
aporten els parcs d’una manera pràctica i vivencial. Analitzen la intervenció
humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps.
L’activitat està adaptada als continguts curriculars de cadascun dels cicles
educatius de primària.
Inclou activitats prèvies i complementàries per realitzar a l’aula o al parc.
Serà dinamitzada per un educador ambiental expert.
DURADA
La durada de l'activitat és de 2 hores. Flexibilitat d'horaris segons les necessitats
de cada grup.
MATERIAL
Material d’exploració per a la descoberta de la flora i fauna.
INSCRIPCIONS
Fer la sol·licitud a l'inici del trimestre en que es vol realitzar l'activitat.
Les activitats que es realitzin en espais interiors, estaran subjectes a les mesures
preventives vigents a les instal·lacions.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Tel. 93 238 93 51
reserves.pmes@amb.cat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS
DESTINATARIS
Alumnes de 6è d'educació primària.
OBJECTIUS
Sensibilitzar l'alumne contra la utilització irracional dels recursos naturals.
Estimular actituds més respectuoses envers el medi natural.
Donar a conèixer els parcs i llur funció.
Promoure l'aprenentatge actiu de l'alumnat mitjançant la identificació i l 'estudi de
la vegetació, la fauna i el patrimoni cultural característic dels parcs.
Estimular l'observació i potenciar la interacció entre els alumnes i el seu entorn.
Donar a conèixer als alumnes la tasca de conservació que realitza l'administració
pública.
PROGRAMA
El treball es divideix en dues sessions:
1a sessió: Es farà on line, mitjançant una plataforma on els mestres trobaran el
material necessari per treballar els continguts del programa de forma autònoma a
l'aula. Els materials tracten sobre el funcionament del bosc com a ecosistema i els
beneficis directes i indirectes que ens donen els boscos. En el cas dels centres de
màxima complexitat, aquesta sessió serà realitzada per un educador/a ambiental
que es desplaçarà a l'escola.
2a sessió: comprèn la visita al Parc Natural del Montnegre i el Corredor
(Hortsavinyà) durant tot el dia (de 9 a 16.30 h). Durant la visita es fa un itinerari on
es van destacant els aspectes naturals i patrimonials més rellevants.
CARACTERÍSTIQUES
La sortida al parc té el suport d'un educador/a durant 4 hores (de 10 a 14 h).
Els trasllats es faran en autocar. Si l'escola decideix no fer l'activitat s'ha d'avisar,
amb temps suficient, a l'empresa perquè la sortida de l'autocar es pugui anul·lar.
En cas contrari s'haurà d'abonar el preu del transport.
CALENDARI
Dates i nombre de grups per concretar segons l'oferta de la Diputació.
ORGANITZA
Diputació de Barcelona en col·laboració amb l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 16 d'octubre de 2020.
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DE PASSEIG...PEL TURÓ DE MONTCADA
Els alumnes descobriran el medi natural proper mitjançant un recorregut de
descoberta de l’entorn, de la fauna i de la flora. La descoberta es realitzarà al
bosc mediterrani.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària.
OBJECTIUS
Conèixer la biodiversitat de l'entorn natural més proper.
Valorar el patrimoni natural local.
METODOLOGIA
Passejada pel bosc per observar les seves característiques i aprendre a detectar
les diferents plantes i animals que hi viuen. Identificació de fauna i flora
observada a partir de material visual i descriptiu.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada de 3 hores.
CALENDARI
De gener a juny de 2021.
MATERIAL
Fitxes d’identificació de fauna i flora.
ORGANITZACIÓ
Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
Gestiona: ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca.
A/e: acer@acer-associacio.org
Telf. 667467503- 629350221
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs, a partir de setembre de 2020.

142

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Infantil i Primària. Cicle superior. Coneixement del medi.

ELS SECRETS DE LA CASA DE LES AIGÜES
Una descoberta de l'element més singular del patrimoni cultural de Montcada: la
Casa de les Aigües. Amb aquesta visita guiada els alumnes esbrinaran tot el
funcionament de la central d'extracció i bombeig d'aigua dolça del Besòs a la
ciutat de Barcelona.
DESTINATARIS
Alumnes de cicles mitjà i superior d'educació primària, ESO, batxillerat i cicles
formatius. Sempre amb els continguts adients a cada cicle educatiu.
METODOLOGIA
Amb aquesta visita els participants podran esbrinar el paper fonamental de l’aigua
en la història de Montcada a partir d'una passejada pels diferents espais que
conformen la Casa de les Aigües i del seu entorn (riu Besòs). Durant el recorregut
els visitants podran copsar l’esperit del Modernisme i la seva plasmació en un
dels exemples més rellevants del patrimoni industrial català.
Serà dinamitzada per una persona experta.
DURADA
La durada de l'activitat és de 1.30 hores.
PREU
75€ grup (màxim 30 alumnes) / 3 € persona
CALENDARI
Tot l'any
MATERIAL
Material audiovisual i dossier didàctic.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar

143

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Infantil i Primària. Cicle superior. Coneixement del medi.

ESPAI JOVE CAN TAULER
DESTINATARIS
Alumnes de 6è d'educació primària.
OBJECTIU
Apropar els joves a l'equipament del departament d'Infància i Joventut i donar-los
a conèixer els diferents recursos i serveis.
CONTINGUTS
Què són els casals de joves o centres de recursos juvenils?
Què és l'Espai Jove Can Tauler?
Els serveis i recursos de l'Espai Jove Can Tauler.
Recursos municipals per a joves.
CALENDARI
Del 7 al 18 de juny de 2021.
LLOC
Can Tauler.
ORGANITZA
Regidoria d'Infància i Joventut.
Per a qualsevol consulta: Espai Jove Can Tauler, telèfon 93 564 17 41, de dilluns
a divendres de 9h a 14 hores.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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ITINERARI MEDIEVAL A L'ERMITA DE REIXAC
Descobriment del patrimoni cultural d'origen medieval conservat a Montcada.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior d'educació primària, d'ESO, batxillerat i cicles
formatius.
OBJECTIUS
Contextualització de l'edat mitjana a Montcada i Reixac, a través dels seus
testimonis patrimonials.
Identificació i difusió dels referents medievals conservats a la localitat.
Comprensió de la història des d'una perspectiva local, més propera i entenedora.
METODOLOGIA
Ruta pel Camí de la Font del Tort fins camí de Can Piqué. Des d’allà, pujada a
l’ermita de Reixac. Comentari i observació de l’entorn, Parc de la Serralada de la
Marina, biodiversitat, etc.
Es completa amb la visita a l’antiga església de Reixac, magnífic exemple de
l’arquitectura medieval.
Serà dinamitzada per una persona experta.
DURADA
La pujada està prevista en 45 minuts.
La durada de l'activitat és de 2 hores aproximadament.
PREU
90 € grup classe / 3,6 € persona
CALENDARI
Tot l'any
OBSERVACIONS
Existeix l'opció de fer l'itinerari amb autocar per la Montcada Medieval, de 3h de
durada:
Museu Montcada
Rec Comtal
Torre dels Frares
Ermita de Reixac
La contractació del transport anirà a càrrec del centre educatiu interessat. La
Generalitat de Catalunya ofereix un programa d'ajuts al transport per a sortides al
patrimoni cultural català (ArGO!nautes), que el centre educatiu haurà de
demanar. Més informació: http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
MATERIAL
Dossier de treball per a cada alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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ITINERARI: AIGÜES DE MONTCADA
Descobrirem el llegat arquitectònic relacionat amb la importància de l'aigua a
Montcada i Reixac des de l'antiguitat fins avui.
DESTINATARIS
Alumnes del cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Passeig pel Parc de les Aigües on es visitarà:
1. El Rec Comtal i la Casa de la Mina, referents de l'aprofitament de l'aigua de
l'època medieval al segle XVIII.
2. La Casa de les Aigües, símbol de les innovacions tecnològiques de la
Revolució Industrial de finals del segle XIX i joia modernista del patrimoni cultural
montcadenc.
Activitat dinamitzada per una persona experta.
Els trasllats es faran a peu.
DURADA
L'activitat és de 2 h aproximadament.
MATERIAL
Un dossier didàctic per alumne.
PREU
90€ grup / 3,6 persona (màxim 30 alumnes).
CALENDARI
Tot l'any
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: CONEIX ELS IBERS DE LES MALESES I EL SEU POBLAT
Excursió guiada i dinamitzada al jaciment ibèric de Les Maleses.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Conèixer els primer pobladors del municipi, els ibers.
Entendre la seva manera de viure: l'urbanisme, la vida quotidiana, els oficis a
través de les restes arqueològiques que es conserven al cim Pi Candeler de la
Serralada de Marina.
METODOLOGIA
Visita dinamitzada per un arqueòleg.
1. Caminada fins al cim de Les Maleses (40 minuts).
Després de deixar l'autocar al cim de la Vallençana es fa un recorregut pel Parc
de la Serralada de Marina fins al poblat de Les Maleses.
2. Descoberta i interpretació de les restes arqueològiques del poblat ibèric.
DURADA
La durada de l'activitat és de 2,5 hores aproximadament.
Flexibilitat d'horaris segons les necessitats de cada grup.
OBSERVACIONS
Els trasllats al cim de la Vallençana es fan en autocar. La contractació del
transport anirà a càrrec del centre escolar. La Generalitat de Catalunya ofereix un
programa d'ajuts al transport per a sortides al patrimoni cultural català
(ArGO!nautes), que el centre educatiu haurà de demanar. Més informació:
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
PREU
90 € grup / 3,6 € persona (màxim 30 alumnes).
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Dossier didàctic: Els ibers. Primers pobladors de Montcada i Reixac.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: LLEGIM PAISATGE. MONTCADA, DE POBLE A CIUTAT
Passeig fins al Turó de Montcada per descobrir els diferents paisatges del
municipi, la formació geològica, la seva evolució urbana i les transformacions
produïdes per la modernització i la industrialització.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Recomanat per alumnes de PFI.
METODOLOGIA
Breu introducció audiovisual sobre la el relleu i la geografia local, i l'evolució
paisatgística del municipi.
Visita a indrets concrets propers al museu a fi d'observar i comparar amb
fotografies antigues com va ésser modificat l'entorn rural de Montcada fa menys
de cent anys, i perquè es produïren aquests canvis.
Aplicació de conceptes de geografia física i econòmica dins de la visió evolutiva
del municipi.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
90 € per grup.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, cartografia i fotografies antigues.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. C. Major, 32.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta tot l'any.
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LA FÀBRICA DE L'AIGUA: VISITA TEATRALITZADA A LA CASA DE LES AIGÜES
La Casa de les Aigües és una de les joies del patrimoni industrial de Catalunya.
Dos personatges molt singulars traslladaran els alumnes a 1879, el moment de la
inauguració d'aquesta meravellosa central d'extracció d'aigües.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art i tecnologia, sempre adequades a cada cicle educatiu.

la fàbrica de l'aigua

METODOLOGIA
21 de juny de 1879: l'arquitecte Antoni Rovira i Trias té el plaer de rebre una
delegació d'alumnes de Montcada i Reixac que s'ha pres la molèstia de viatjar
136 anys endarrere per assistir a l'acte inaugural d'un recinte que suposa la
solució a la gravíssima sequera que pateix la Ciutat Comtal. L'arquitecte
municipal de Barcelona d'aleshores els ensenyarà el complex, però no compta
amb la interrupció i sorpreses d'un dels treballadors de l'edifici, en Josep, un
estrafolari personatge veí de la Montcada de finals del segle XIX.
Visita teatralitzada guiada per un grup d'actors/historiadors.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
150 € grup / 6 € persona
CALENDARI
Tot l'any.
OBSERVACIONS
En cas que calgui l'ús d'un autocar per fer els trasllats del centre educatiu a la
Casa de les Aigües, aquest no és inclòs al preu de l'activitat. La contractació anirà
a càrrec del centre educatiu interessat. La Generalitat de Catalunya ofereix un
programa d'ajuts al transport per a sortides al patrimoni cultural català
(ArGO!nautes), que el centre educatiu deurà de demanar. Més informació:
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
MATERIAL
La visita serà amenitzada amb efectes audiovisuals i sensorials així com jocs
didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta tot l'any.
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LA RIUADA DEL 1962
Destinat a recuperar la memòria històrica sobre un fet que va marcar el Vallès i el
municipi com va ser la riuada del 1962.
DESTINATARIS
Alumnes de 5è i 6è de primària.
OBJECTIUS
A més d’explicar un fet històric que va marcar la història local, l’activitat serveix
perquè els alumnes coneguin les característiques dels rius mediterranis així com
els factors meteorològics i socials que van propiciar la catàstrofe.
PROGRAMA
L’activitat consta d’una sessió d’una hora de durada al centre escolar. Hi ha una
primera introducció explicativa sobre què va passar el 25 de setembre de 1962 i,
a continuació, es passa un documental de 15 minuts de durada que va fer
Montcada Comunicació amb motiu del 50è aniversari de l’efemèride. Després, es
responen les preguntes que fan els escolars.
MATERIAL
El centre ha de disposar d’una aula amb projector.
CALENDARI
Tot el curs.
ORGANITZA
Montcada Comunicació i Departament de Premsa i Protocol de l’Ajuntament
Av. de la Unitat, 6
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 572 64 74, de dilluns a divendres, de 9 a 14h
som@laveu.cat
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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QUI VIU A L'ESTANY
El parc de la Llacuna, de la Xarxa de Parcs Metropolitans, es compon al voltant
d’una llacuna natural, la qual manté la vegetació típica de zones humides.
Aquesta proposta educativa, on s'observen en viu amfibis i invertebrats, posa en
valor aquest ambient lacustre, ja que aprofita el seu potencial com a recurs
educatiu i dona a conèixer la seva importància per fomentar la biodiversitat
urbana.
DESTINATARIS
Cicle inicial, mitjà i superior de primària, 1r i 2n d’ESO.
OBJECTIUS
Donar a conèixer l’ecologia de l’estany, a través de l’observació i l’experimentació.
Identificar la biodiversitat de l’estany.
Donar a conèixer els valors ambientals dels parcs i la importància de la
naturalització dels estanys.
Reflexionar sobre la incidència de les persones en aquests espais, especialment
en l’alliberament de fauna exòtica.
Incorporar bones pràctiques per mantenir la qualitat de l’aigua i de l’entorn i per
tant, fomentar la biodiversitat.
PROGRAMA
Activitat que dóna a conèixer la importància dels punts d’aigua naturalitzats per
fomentar la biodiversitat urbana. A través de l’observació i la pràctica,
s’identifiquen les característiques de l’aigua i l’entorn que permeten la presència
de diferents espècies d’amfibis i invertebrats entre d’altres.
En funció del nivell educatiu i de l’estany, s’identifiquen en viu amfibis,
invertebrats i la vegetació; es realitzen anàlisis d’aigua; es reprodueixen els cants
de les diferents espècies d’amfibis,...
Es donen a conèixer quines són les causes que posen en perill aquests
ecosistemes i què podem fer nosaltres per garantir la seva qualitat.
Inclou activitats prèvies i complementàries per realitzar a l’aula o al parc.
Serà dinamitzada per un educador ambiental expert.
DURADA
La durada de l’activitat és d'1.30 hores per a cicle inicial i mitjà de primària i de 2
hores per a cicle superior i ESO.
Flexibilitat d'horaris segons les necessitats de cada grup.
MATERIAL
Material d’exploració per a la descoberta de la flora i fauna.
INSCRIPCIONS
Fer la sol·licitud a l'inici del trimestre en que es vol realitzar l'activitat.
Les activitats que es realitzin en espais interiors, estaran subjectes a les mesures
preventives vigents a les instal·lacions.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Tel. 93 238 93 51
reserves.pmes@amb.cat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.

152

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Infantil i Primària. Cicle superior. Coneixement del medi.

TALLER MÓN IBÈRIC: LA VIDA QUOTIDIANA A LES MALESES
Taller de descobriment de la cultura ibèrica a partir del patrimoni local i de les
col·leccions del museu municipal
DESTINATARIS
Alumnes d'educació primària i 1r cicle d'ESO.
METODOLOGIA
Aprendrem les principals característiques del jaciment i la museografia del Museu
Municipal. Es farà un simulacre d'excavació d'una urna funerària i un laboratori on
els alumnes treballaran diferents aspectes de la cultura material ibèrica,
realitzaran una arracada i un conjunt de denes.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 € persona.
CALENDARI
Tot l'any.
ORGANITZA
Museu Municipal de Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9h a 15
hores. museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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TALLER MÓN MEDIEVAL: MONTEKANDAMO, ELS ORÍGENS MEDIEVALS DE MONTCADA
Visita + taller a on els alumnes, de la mà d'un educador del museu, viatjaran als
orígens medievals de Montcada.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària i de 1r cicle d'ESO.
METODOLOGIA
A través dels elements més significatius de l'època medieval l'alumnat treballarà
aspectes relacionats amb el poblament, l'art i els oficis de fa mil anys, on ells
seran els protagonistes directes de la història tot participant en un acte
d'homenatge (teatralització). Descobriran els diversos estaments socials amb
activitats en què hauran d'activar tots els seus sentits: tocar materials originals,
olorar plantes i espècies, sentir melodies d'època, etc.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € grup / 2,5 € persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, dossier didàctic per a l'alumne i efectes de llum i
so.
ORGANITZA
Museu Municipal de Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores. museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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TALLER: QUÈ ÉS AIXÒ ANOMENAT CIÈNCIA?
Taller adreçat a conèixer la ciència en estat pur, per comprendre empíricament
fenòmens quotidians.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, i de primer cicle d'ESO.
METODOLOGIA
Introducció audiovisual a càrrec d'un científic molt singular, que mostrarà els
orígens de la ciència i les seves aplicacions.
Experimenta: química, física, matemàtiques, biologia... Tot a l'abast dels ulls i
mans dels alumnes gràcies a experiments didàctics, dinàmics i quotidians.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 € persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori i material de laboratori.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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TALLER: UN DIA DE 1714. LA VIDA QUOTIDIANA A MONTCADA DURANT L’EDAT MODERNA
Taller que apropa els alumnes a les maneres de viure i pensar durant l’Edat
Moderna, un dels períodes menys coneguts de la nostra història.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, d'ESO i de Batxillerat.
METODOLOGIA
Introducció audiovisual amb una breu contextualització de l'època, incidint en la
importància dels documents històrics i dels vestigis arqueològics per conèixer el
passat.
Experimentació directa d'aspectes de la vida quotidiana de l'època: l'alimentació,
les creences, els jocs i temps de lleure, els oficis, el paper de la mort, ... Els nois i
noies manipularan objectes autèntics o bé rèpliques fidels, observaran imatges i
gravats, intentaran orientar-se amb mapes de l'època, participaran en un joc de
simulació/rol, etc. A mode de suport, es mostraran exemples com el del Mercat
del Born de Barcelona, on l’arqueologia ha estat determinant per completar les
fonts escrites existents.
DURADA
L'activitat té una durada de 3 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 € persona.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, dossier didàctic per a l'alumne. Material i
continguts adaptats a cada cicle educatiu.
ORGANITZA
Museu Municipal de Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores. museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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TALLER: VIU LA PREHISTÒRIA!
Activitat on es recrea la vida dels nostres avantpassats a la prehistòria. Els
alumnes esdevenen veritables arqueòlegs per tal d'estudiar les restes que han
perdurat fins als nostres dies.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària i de 1r Cicle d'ESO.
METODOLOGIA
Breu introducció audiovisual de la mà de dos arqueòlegs sobre els trets principals
dels nostres avantpassats prehistòrics.
Simulacre d'excavació d'un petit jaciment i documentació de les troballes.
Laboratori d'evolució humana i paleoantropologia: classificar ossos humans a
partir de materials de referència; observar les diferències esquelètiques entre
sexes i grups d'edat; observar les característiques de l'evolució humana.
Laboratori de cultura material: manipular objectes prehistòrics i recreació de
manifestacions artístiques prehistòriques.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Audiovisual introductori i dossier didàctic per a cada alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. C. Major, 32.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 565 11 21, de dilluns a divendres de 10 a 14
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot l'any escolar
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UN MÓN D'AIGUA: TALLER AL PARC DE LES AIGÜES
Amb aquest taller els alumnes podran esbrinar, mitjançant un joc de pistes, la
història del nostre poble a través de l'aigua, els secrets del modernisme i l'enginy
que va canviar el món: la màquina de vapor. Tot emmarcat en tres dels espais
més singulars del nostre patrimoni arquitectònic: el Rec Comtal, la mina de
Montcada i la meravellosa Casa de les Aigües.
DESTINATARIS
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art, ciència, tecnologia i medi ambient, sempre adequada a
cada cicle d'educatiu, des de Primària fins Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Inici al Rec Comtal i a la Mina de Montcada, on podran esbrinar la importància de
l'aigua per al progrés de Montcada com a poble, fent una sèrie de jocs didàctics.
A la Casa de les Aigües:
Introducció audiovisual sobre la central dels pous del Besòs i la cultura sostenible
de l'aigua.
Experiment de depuració natural de l'aigua emprant material reciclat.
Taller de trencadís on descobriran els secrets del modernisme.
Descoberta de les màquines de vapor verticals a la sala de màquines i calderes.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € grup / 2,5 persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori i jocs didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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UN PASSEIG AL LLARG DEL TEMPS PER LA NOSTRA HISTÒRIA
Visita dinamitzada pel Museu Municipal Montcada.
DESTINATARIS
Alumnes del cicle superior d'educació primària.
OBJECTIUS
Aconseguir que l'alumne conegui diferents aspectes de la població i els canvis
que s'hi produeixen segons les etapes històriques.
METODOLOGIA
Un viatge a través del temps, del present al passat i els orígens del poble, des del
territori, els éssers vius que l'habiten a l'anàlisi de les singularitats urbanes i
geogràfiques de Montcada: rius, autopistes, vies de tren, barris, camins,
carreteres, fonts, indústria, polígons. Anàlisi comarcal del territori del municipi.
Mapa interactiu.
L'arrel rural, el passat estiuejant i el pas de poble a ciutat.
El patrimoni natural i cultural de l'aigua: Rec Comtal, Mina, Casa Aigües.
Audiovisual animat sobre la fabricació del paper als antics molins hidraúlics.
Petita introducció al món medieval: Els Montcada a Montcada. Curt animat.
Immersió al món ibèric mitjançant l'exposició dels vestigis ceràmics, petris i
metal·lúrgics del jaciment ibèric de Montcada i Reixac, Les Maleses, i de la
recreació histórica d'àrees singulars com la zona ritual.
Sala adaptada a discurs infantil amb vinyetes i curt animat de contextualització
del poblat ibèric.
Recursos tàctils, maqueta del poblat reconstruït i àmbit d'escriptura ibèrica.
DURADA
1 hora, 45 minuts. Treball dirigit pels professors amb els materials proporcionats.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Dossier de treball per alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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VIU EL PARC
DESTINATARIS
Alumnes de 5è d'educació primària de les escoles públiques de Montcada i
Reixac. En aquesta activitat també hi participen els alumnes d'altres escoles de
municipis que pertanyen al Parc de la Serralada de Marina.
OBJECTIUS
Donar a conèixer la xarxa d'espais naturals protegits de la regió metropolitana de
Barcelona.
Apropar el coneixement del Parc de la Serralada de Marina com a espai de
referència i promoure un sentiment de privilegi i de responsabilitat envers aquest
parc.
PROGRAMA
1a fase: Activitat a l'aula, amb una durada d’una hora i mitja aproximadament. Es
fa un joc i una xerrada, l’objectiu és que els alumnes coneguin el parc, el seu
patrimoni i la seva gestió. Educadors coneixedors del parc us proposaran un
seguit d’activitats lúdico-formatives per conèixer els elements més rellevants del
parc que visitareu i dels altres espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals de
la Diputació de Barcelona.
2a fase: Sortida conjunta al parc, a l’entorn del monestir de Sant Jeroni de la
Murtra. Tots els alumnes participants complementaran les activitats
desenvolupades a l’aula. Després de dinar, un espectacle d’animació amb el nom
de VIU EL PARC, posarà el punt i final a la jornada festiva.
CARACTERÍSTIQUES
Aquesta activitat és gratuïta. El transport anirà a càrrec de l'escola.
CALENDARI
L'activitat de la primera fase es concretarà entre l'11 de gener i el 5 de febrer del
2021.
La festa final, tot i que encara per concretar, i segons el total d'alumnes inscrits,
es farà al voltant dels dies 10, 11, 16, 17 i 18 de febrer de 2021.
Rebreu confirmació, mitjançant una trucada telefònica, del dia en què us
correspon la participació a la festa.
ORGANITZA
Servei d'Espais Naturals de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona en col·laboració amb l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
A/e: viuelparc.escoles@diba.cat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 de setembre de 2020.
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ENERGITZA[T].TALLER DE PREVENCIÓ EN BEGUDES ENERGÈTIQUES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat de cicle superior de primària, ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola
d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Prendre consciència dels efectes de les begudes energètiques i de la
seva composició.
• Trencar els mites sobre els efectes “positius” del seu
consum.
• Treballar la percepció del risc i la no normalització d’aquestes
begudes.
• Reflexionar sobre altres formules sanes per poder obtenir més
energia.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l’aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de begudes energètiques i a partir de segon d’ESO també es treballarà
com afecte quan es barreja amb alcohol.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’un hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l’avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Targetes amb la campanya, aula , material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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LA PIRÀMIDE D'ALIMENTACIÓ
DESTINATARIS
Alumnat de primària.
OBJECTIUS
• Treballar els hàbits alimentaris saludables.
• Conèixer la piràmide d'aliments.
• Donar importància a la
higiene de mans abans del àpats.
• Reflexionar sobre la importància de l'exercici físic.
PROGRAMA
L’activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula gestionat pel servei PASSA on poder debatre,
reflexionar i conèixer el diferents aspectes en relació a la piràmide d’aliments.
CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’un hora dins de l'aula. Posterior al taller, es facilitarà les respostes de
l'avaluació realitzada pels alumnes.
MATERIAL
No és necessari cap material específic.
CALENDARI
A partir del mes de novembre.
ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i assessorament en drogues i pantalles).
Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN DROGUES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d'alumnes de cicle superior de primària, d'ESO, batxillerat, CFGM,
CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a les addiccions.
• Entendre el motiu del
seu consum, per tal de no prendre una actitud equivocada.
• Conèixer els
factors de risc i els factors de protecció del consum.
• Donar pautes
parentals i marentals alhora de posar un límit.
• Integrar formes de
relaxar-nos davant de l'incompliment d’una norma.
• Reflexionar sobre la
importància de la comunicació i conèixer hàbits comunicatius positius i
negatius.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA,
dirigit a les famílies de les AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer
diferents aspectes en relació al consum.
Es parlarà de: Què és una droga, què vol dir que pot crear dependència,
motivacions pel consum, factors de protecció, les funcions educatives de la
família, com establir límits davant del consum, quan parlar de drogues amb els
fills/es, què hem de tenir present per establir una norma o posar un límit, que
podem fer quan ens enfadem per l'incompliment de la norma, què podem fer quan
el nostre fill/a s’ha enfadat amb nosaltres, com afavorir una bona comunicació,
hàbits comunicatius positius, hàbits comunicatius negatius i la importància de
treballar les emocions.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores dins del recinte escolar, encara que
si es prefereix es pot buscar un altre espai. No està dirigit als alumnes.
Posteriorment al taller, es facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les
famílies.

MATERIAL
Projector i ordinador

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org
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TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN L’ABÚS DE PANTALLES A PRIMÀRIA (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnes d'educació primària.

OBJECTIUS
• Reflexionar els avantatges i riscos que poden provocar les pantalles.
•
Conèixer els mecanismes d'addicció que tenen les pantalles.
• Incidir amb
els riscos d'aïllament que poden comportar les pantalles.
• Adquirir altres
formes d'oci sense pantalles.
• Saber com fer un pacte d'ús de les
pantalles.
• Descobrir els problemes visuals que pot crear un abús a les
pantalles.
• Aprendre la postura correcte per poder estar davant de les
diferents pantalles.
• Resoldre dubtes o inquietuds en referència les
pantalles.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer els riscos de les pantalles en
relació a l'addicció, a l'ús abusiu, el temps que s'hi dedica i al factor d'aïllament
que suposa.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, projector i ordinador.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN PANTALLES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d’alumnes d’escoles bressol, educació infantil, primària, ESO, batxillerat,
CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a l'ús de les pantalles.
• Conèixer nous
efectes de les pantalles.
• Prendre consciència dels riscos que té la
sobreexposició a les pantalles i els perills de navegar per la xarxa.
•
Integrar noves pautes per posar límits als fills/es.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA
o una altra entitat (depenent de la demanda), dirigit a les famílies de les
AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació
a les pantalles. Es treballarà a partir d’un conte per poder explicar com actuar
davant de les pantalles segons l'edat i a partir d'aquest es crearà un debat sobre
cada temàtica.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores, dins del recinte escolar. Encara
que si es prefereix, es pot buscar un altre espai. Posteriorment al taller, es
facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les famílies

MATERIAL
Aula i cadires

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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ANEM AL TEATRE: LA NENA DELS PARDALS - TEATRE
Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país perquè es mengen
el gra, una nena, la Ming Li, decideix portar-li la contrària i seguir les directrius del
seu cor.
Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois quotidians, sobre el
respecte a la vida i la saviesa innata dels nens.
Basat en un fet històric
El 1958 Mao Zedong va declarar LA GUERRA ALS PARDALS i va provocar que
aquests ocells, pràcticament, s'extingissin de la Xina. Les conseqüències van ser
devastadores: no hi havia ocells que es mengessin els insectes i les plagues van
arrasar les collites, això va provocar la mort per fam d’entre 30 i 40 milions de
xinesos.
Espectacle guardonat amb el PREMI DE LA CRÍTICA 2017 al Millor espectacle
per a públic familiar.
Guanyador del PREMI ENDERROCK DE LA CRÍTICA 2018 al Millor disc per a
públic infantil i familiar.
Guanyador del PREMI DEL PÚBLIC DE LA MOSTRA D'IGUALADA 2018 al Millor
espectacle.
Guanyador del PREMI BUTACA 2018 al Millor espectacle per a públic familiar.
CICLE: Mitjà i superior
ESPECTACLE: La nena dels pardals
COMPANYIA: Teatre al detall
GÈNERE: Teatre
DATA: 2 de febrer 2021.
LLOC: Teatre Municipal de Montcada i Reixac
Durada: 60 minuts, aproximadament.
Espectacle en català
El preu de l'espectacle és de 4€ per alumne.
Cada grup classe disposarà, si s'escau, de dues entrades gratuïtes que el/la
mestre/a podrà assignar als/les alumnes que cregui convenient. Aquestes
entrades es justificaran amb la sol·licitud dels pares.
El transport anirà a càrrec de l'escola.
Quan un grup no pugui assistir a qualsevol dels espectacles que té confirmats, ha
de comunicar-ho amb una setmana d’antelació. En cas contrari, s’haurà d’abonar
el 70% de l’import de les entrades reservades.
En els supòsits de força major, en què resulti impossible assistir a qualsevol dels
espectacles, el grup/centre educatiu no haurà d’abonar cap import. S’entendran
supòsits de força major, sens perjudici del caràcter obert de l’enumeració:
incendis, vagues, epidèmies, guerra, actes vandàlics o terroristes, dol nacional,
malaltia greu o incapacitat física greu i, en general, tots aquells supòsits que no
es puguin preveure o que no es puguin evitar, d’acord amb les disposicions
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generals de l’ordenament jurídic espanyol.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans de l'1 de novembre de 2020.
PERSONA DE CONTACTE:
Hèctor Fernández Rabassa
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Ajuntament de Montcada i Reixac
Correu electrònic: hfernandez@montcada.org Telèfon: 935651122
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CLASSE A LA BIBLIOTECA (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Biblioteca
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil, primària i secundària.
OBJECTIUS
Donar a conèixer i promoure els serveis de la biblioteca.Mostrar els diferents tipus
de recursos on poder trobar informació.Donar a conèixer el fons de la biblioteca.
Promoure la biblioteca com a espai d'aprenentatge i descoberta.Aprendre a
valorar els recursos electrònics de qualitat
PROGRAMA
Benvinguda i presentació de la biblioteca, a càrrec del personal de la biblioteca.
Classe a la biblioteca, a càrrec del mestre.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una
classe sobre un tema concret amb materials del fons i els recursos de les
biblioteques.
És important que el/la mestre/a comuniqui per endavant el tema a treballar, per
tal de poder preparar els llibres i documents més adequats pel desenvolupament
de l'activitat d'acord amb el requeriments de la sessió.
El propòsit és que els alumnes facin servir els materials de la biblioteca pel seu
aprenentatge a través de la consulta de diferents fons d'informació.
En tot moment, el professor serà l'encarregat del contingut que vol treballar durant
la sessió
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Sol·licitud de carnet informatitzat pels menors de 14 anysBibliografia dels
materials preparatsAquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa
la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...)
Tutors
Bibliografia dels materials preparatsMaterials de difusió elaborats per les
biblioteques i que puguin ser d'interès (guies bibliogràfiques, punts de llibre...)
REQUISITS
Es necessiten dos mestres o un mestre i un acompanyant per les visites on
s'hagin de fer dos grups per anar a l'aula multimèdia.
OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les
assignatures, dels mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
DURADA I LLOC
La durada de l'activitat és d'1h i es realitzarà a la biblioteca.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i
Laura Expósito (expositoll@diba.cat)Responsable de la reserva de dates: Laura
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Expósito (expositoll@diba.cat)

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol
consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e
als responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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CLASSE A LA BIBLIOTECA (CAN SANT JOAN)
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i primària.
OBJECTIUS
Conèixer i promoure els serveis de la biblioteca.
Ensenyar els diferents tipus de recursos on poder trobar informació.

PROGRAMA
Benvinguda i presentació.
Classe a la biblioteca.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una classe
sobre un tema concret amb materials del nostre fons i amb els recursos de les
biblioteques.
És important que el/la mestre/a comuniqui per endavant el tema a treballar, per tal que
podem preparar els llibres i documents més adequats pel desenvolupament de l'activitat
d'acord amb el requeriments de la sessió. El propòsit és que els alumnes facin servir els
materials de la biblioteca pel seu aprenentatge a través de la consulta de diferents fons
d'informació.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita (difusió d'activitats,
guies bibliogràfiques...).
Tutors
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies
bibliogràfiques, punts de llibre...).
OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les assignatures, dels
mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
DURADA
Aproximadament 1 hora.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria
d'Educació.
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19 01.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny 2021.
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CLUB DE LECTURA: LES BRUIXES DE ROALD DAHL (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Literatura
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, preferentment 6è.
OBJECTIUS
Promoure el gust per la lectura.Fomentar la tertúlia literària entre els infants.Donar
a conèixer obres indispensables de la literatura infantil i juvenil.
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Es proposa una lectura a l'escola per tal que els alumnes es llegeixin el llibre i el treballin a
classe. De manera individual o en una visita organitzada, els nens i nenes agafen el llibre
en préstec a la biblioteca amb els seu propi carnet. Un cop llegit el llibre, els alumnes amb
els professors visiten la biblioteca i faran una tertúlia literària amb el personal de la
biblioteca a partir d'allò que els ha despertat el llibre.
Per fer la tertúlia s'utilitzarà el mètode Dime, ideat per Aidan Chambers i que s'estructura a
partir de 4 preguntes bàsiques:
Què t'ha agradat de la lectura?
Que no t'ha agradat?
Què t'ha desconcertat o no has entès?
Quins patrons s'hi observen?
NOVETAT!!! L'activitat també està disponible en versió virtual.
Llibre de referència
CHAMBERS, AIDAN. Dime: los niños, la lectura y la conversación. México: Fondo de
Cultura Económica, 2008. ISBN: 9789681684532.
Aquest dia poden retornar el llibre.
TÍTOL I ARGUMENT DEL LLIBRE PROPOSAT
DAHL, ROALD. Les bruixes. Barcelona: Estrella Polar, 2013. ISBN: 9788415853978.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat consta de dues parts:
1) Recollida del lot de llibres per llegir a l'aula o a casa (pot fer-la només el mestre).
2) Realització de l'activitat. Aquest dia també es retornarà el lot de llibres.
REQUISITS
És imprescindible que l'escola retorni el lot de llibres en els terminis acordats per tal de
garantir que els altres centres també puguin gaudir de l'activitat.
DURADA I LLOC
La visita té una durada entre 1,5 h i 2 hores i es realitza a la biblioteca.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Full de sol·licitud de carnet.Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa
la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...).
Professors
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S'adjunta una fitxa amb informació i activitats per treballar a classe.
OBSERVACIONS
La biblioteca té un lot de llibres per deixar en préstec als alumnes. Aquests hauran de
retornar el llibre el dia de la trobada amb l'autor. La biblioteca pot fer arribar butlletes
de sol·licitud de carnet a l'escola via correu electrònic perquè les faci arribar a les
famílies dels nens i nenes. D'aquesta manera, si no tenen el carnet de la biblioteca,
quan vingui els hi podem fer al moment.
Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
• Posar ordre
• Garantir que treballen tots
• Vetllar perquè tothom treballi al mateix
ritme
Avisar
els
alumnes
que
no
es
comportin
(actitud, soroll...)
•
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz
(ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito (expositoll@diba.cat)Responsable de la
reserva de dates: Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
• Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolars
• Per a
qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o
per correu-e als responsables corresponents.
• Bloc de les biblioteques de Montcada i
Reixac
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COMUNIQUEM-NOS! TALLER D'ESCRIPTURES ANTIGUES
Activitat que treballa el diferents sistemes de comunicació que s'han emprat al
llarg de la història com a eina d’entesa i que dóna a conèixer la importància de
l'escriptura des de l'antiguitat com a forma de comunicació.
Es posa atenció en l'expressió oral, pictogrames, escriptura, codis i senyals, etc.
Així com en els diferents suports que s’han utilitzat en les diferents
civilitzacions/cultures.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Experimentació amb l'activitat d'escriptura antiga i desenvolupament d'un joc de
rol/simulació per part de l'alumnat sobre un intercanvi comercial entre membres
de dues cultures diferents.
Experimentació amb els diferents sistemes vistos durant l'activitat, comparant-los
amb els que s'utilitzen actualment.
Finalment, propostes de millora dels actuals sistemes de comunicació i reflexió
crítica vers els punts forts i mancances dels sistemes de comunicació actuals.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup classe / 2,5 € per persona.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, dossier didàctic per alumne i efectes de llum i so.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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CONCURS GUANYA'T UN PUNT
ITINERARI
Concursos
INTRODUCCIÓ
Per tal que pugueu fer una bona planificació us fem un avançament de les bases i
les dates del concurs. Les bases definitives amb tota la informació es publicaran
al gener de 2021.
BASES DEL CONCURS
1. Hi haurà una única convocatòria on podran participar nois i noies entre 4 i 16
anys (ambdós inclosos), que visquin o estiguin escolaritzats a Montcada i Reixac.
2. S’establiran cinc categories segons els anys de naixement:
•Categoria A: P3, P4 i P5 d’Infantil
•Categoria B: 1r i 2n de Primària
•Categoria C: 3r i 4t de Primària
•Categoria D: 5è i 6è de Primària
•Categoria E: 1r i 2n de l’ESO
•Categoria F: 3r i 4t de l’ESO
3. El format haurà de ser de 21 x 5,5 cm. El suport cal que sigui de cartolina,
sense plasti&#64257;car i amb un nombre de tintes il·limitat.
4. Cada participant pot presentar un punt de llibre, ja sigui en la participació
individual o en la participació de les escoles.
Participació individual: darrere del punt de llibre s’ha d’enganxar una etiqueta o
un paper amb les dades següents: nom i cognoms, telèfon, any de naixement i
edat en el moment de fer el punt de llibre.
Escoles: abans del 23 de febrer s’hauran d’introduir els noms dels participants en
una aplicació web (https://aplicacions.montcada.cat/puntdellibre/) que permet,
alhora, entrar les dades i imprimir l’etiqueta que ha d’anar enganxada darrera de
cada punt.
Si l’organització detecta que algun participant presenta més d’un original, se li
comunicarà que en retiri un, i si no és possible aquesta comunicació,
l’organització n’escollirà un per a participar al concurs i desestimarà els altres.
5. Els punts de llibre es poden presentar a la Biblioteca Elisenda de Montcada i a
la Biblioteca Can Sant Joan, entre el 31 de gener i el 28 de febrer de 2021
(ambdós inclosos).
6. PREMIS. S’escolliran 2 punts guanyadors per a cadascuna de les categories.
Els premis consistiran en llibres i lots de material de pintura. Així mateix, el jurat
pot atorgar accèssits a cadascuna de les categories.
7. Els punts de llibre guanyadors podran ser impresos com a punts de llibre
commemoratius de la Diada de Sant Jordi.
8. Més endavant es comunicarà el lloc, el dia i l’hora de l’acte del veredicte i
lliurament de premis.
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9. Els punts guanyadors s'exposaran a la Biblioteca Elisenda de Montcada. Una
mostra dels punts presentats no guanyadors s'exposarà als centres escolars, a
demanada dels responsables docents.
10. Els punts de llibres premiats (premis i accèssits) no es retornaran. La resta es
podran recollir a la Biblioteca Elisenda de Montcada de l'1 al 18 de juny de 2021,
ambdós inclosos. Després d’aquesta data no es conservaran els punts de llibres
que no hagin estat recollits.
11. El jurat estarà format per: Membres de la Regidoria de Cultura i Patrimoni de
l'Ajuntament de Montcada i Reixac, membres del Departament de Comunicació i
Protocol de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i membres especialitzats del món
del dibuix i de la pintura.
LLIURAMENT DE TREBALLS
Biblioteca Elisenda de Montcada
C. Tarragona, 32
Biblioteca Can Sant Joan
C. Turó, 45
En l’horari habitual dels equipaments.
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CONCURS PETIT POETICAE (9A EDICIÓ)
ITINERARI
Concursos
INTRODUCCIÓ
El concurs de poesia infantil PETIT POETICAE, s'inclou dins del cicle de poesia
POETICAE, que es realitza a la primavera i que inclou diverses activitats a
l'entorn de la poesia. Per tal que pugueu fer una bona planificació us fem un
avançament de les bases i les dates del concurs.
CONVOCATÒRIA
Hi haurà una única convocatòria en la qual podran participar tots els nois i noies
del cicle inicial, mitjà i superior, nascuts entre 2008 i 2014 (ambdós inclosos) i que
compleixin les bases següents que es publicaran definitivament cap a finals de
gener del 2021.
BASES
1. S’establiran dues categories segons els anys de naixement:
Categoria A: Nascuts el 2014, 2013, 2012 i 2011
Categoria B: Nascuts el 2010, 2009 i 2008
2. Els poemes poden ser escrits en català o castellà, indistintament,
mecanografiats o manuscrits, per una sola cara. El jurat pot desestimar el treball
presentat si la lletra escrita a mà no és prou clara com per poder llegir el poema
íntegrament.
3. El tema del poema i l'extensió és lliure. Els poemes han de ser originals i
inèdits. Cada participant pot presentar un màxim de tres poemes.
4. Els participants poden optar entre presentar la seva obra en format paper o en
format electrònic. La presentació dels poemes acompanyats d’un dibuix i/o imatge
serà valorada positivament pel jurat.
5. En cas que la presentació es faci en paper, cada poema s'ha de presentar en
fulls DIN A4, dins d’un sobre tancat, a l'exterior del qual s'ha d’especificar el nom
del concurs i la categoria. Cada poema s'ha de presentar per separat, dins d’un
sobre diferent. Al sobre hi ha d'haver el nom, cognoms, adreça, telèfon, any de
naixement i edat de l'autor.
6. En cas que la presentació es faci per correu electrònic, caldrà enviar el poema
en un arxiu que es pugui obrir fent servir un processador de text. El correu
electrònic ha d’indicar a l'assumpte el nom del concurs i la categoria, i ha
d’incorporar les dades següents: nom, cognoms, telèfon, adreça, any de
naixement i edat de l'autor.
7. Els exemplars presentats no es retornaran.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
El mes d'abril del 2021, data definitiva a concretar amb la publicació final de les
bases. Els treballs es presentaran a qualsevol de les dues biblioteques públiques
de Montcada i Reixac o a l’adreça de correu electrònic: b.montcada.em@diba.cat
PREMIS
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S’escollirà un poema guanyador per a cadascuna de les categories. Els premis
consistiran en lots de material escolar valorats en 50€ cadascun.
El jurat podrà declarar deserts els premis si així ho creu convenient, o bé,
destacar, amb un accèssit, algun altre poema.
JURAT
Un membre de les Biblioteques Públiques de Montcada.Un membre de la
Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Montcada i ReixacUn membre
especialitzat del món de la literatura i la poesia.
VEREDICTE
El veredicte i lliurament de premis es faran públics durant els mesos d’abril o maig
de 2021 a la Biblioteca Elisenda de Montcada. Al mateix temps, els poemes
premiats es penjaran al blog de les Biblioteques de Montcada i també al
Facebook i al web de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
LLIURAMENT DELS TREBALLS
Biblioteca Pública Montcada i Reixac Centre (c. Tarragona, 32). Tel. 93 492 59 59
Biblioteca Pública Can Sant Joan (c. Turó, 45). Tel. 935 75 19 01
En l’horari habitual de les biblioteques.
Per correu electrònic, a l’adreça b.montcada.em@diba.cat
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CONEIX LA BIBLIOTECA (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Biblioteca
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària.
OBJECTIUS
Donar a conèixer la biblioteca de manera pràctica i fomentar-ne la utilització.
Capacitar els alumnes per ser autosuficients en la consulta i recerca d'informació.
Acostar els llibres als infants i fomentar el gust per la lectura.
PROGRAMA
Benvinguda i presentació.
Els recursos de la biblioteca: el catàleg infantil Gènius, localització de llibres,
internet...
Joc de descoberta de la biblioteca i del seu fons.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
Com funciona la biblioteca.Què és el catàleg infantil Gènius i com funciona.Què
podem trobar a internet i quines fonts són fiables.Joc de lectura: S.O.S.
ExtraTerreStre NecesSiTa AjuDA
A petició del tutor es pot adaptar la sessió al grup/classe i en aquest sentit acceptem
suggeriments i propostes de treball per les diferents sessions i interessos del grup.
Els tutors i les tutores que vulguin podran endur-se lots de llibres en préstec (contes o de
coneixements) per treballar a l'aula.
Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
• Posar ordre
• Garantir que treballen tots
• Vetllar perquè tothom treballi al mateix
ritme
• Avisar els alumnes que no es comportin (actitud, soroll...)
DURADA
1,5 hores, aproximadament.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Full de sol·licitud de carnet.Altra documentació que puntualment pugui ser
d'interès per al grup que fa la visita.
Tutors/es
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies
bibliogràfiques, punts de llibre, etc...).
ORGANITZA
• Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria
d'Educació.
• Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito
(expositoll@diba.cat)
• Responsable de la reserva de dates: Laura Expósito
(expositoll@diba.cat)

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins el 18 de juny de 2021.
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MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol
consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e
als responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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CONEIX LA BIBLIOTECA (CAN SANT JOAN)
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària.
OBJECTIUS
Donar a conèixer la biblioteca de manera pràctica i fomentar- ne la utilització.
Capacitar els alumnes per ser autosuficients en la consulta i recerca d'informació.
Acostar els llibres als infants i fomentar gust per la lectura.
PROGRAMA
Com funciona la biblioteca.
Què és el catàleg infantil Gènius i com funciona.
Què podem trobar a internet i quines fonts són fiables.
Joc de lectura.
A petició del tutor es pot adaptar la sessió al grup/classe i en aquest sentit
acceptem suggeriments i propostes de treball per les diferents sessions i
interessos del grup.
Els tutors i les tutores que vulguin podran endur-se lots de llibres en préstec
(contes o de coneixements) per treballar a l'aula.
La durada de l'activitat és d'1.30 hores aproximadament.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita (difusió
d'activitats, guies bibliogràfiques…).
Tutors/es
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies
bibliogràfiques, punts de llibre...).
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19
01.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
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DESCOBRIM L'IL·LUSTRADOR ANTHONY BROWNE (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Literatura
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, preferiblement 5è.
OBJECTIUS
Donar a conèixer la vida i obra d'un il·lustrador contemporani internacional:
Anthony Browne.Presentar els seus contes.Mostrar les tècniques que fa servir per
il·lustrar.Conèixer les seves obres a partir d'una activitat lúdica.
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Es proposen diverses lectures a l'escola per tal que els alumnes les llegeixin i les
treballin a classe. En aquest cas, no hi ha una lectura única perquè el que donem
a conèixer és un il·lustrador i, per tant, cada llibre aporta informació diferent i
complementària de la seva obra.
De manera individual o en una visita organitzada, els nens i nenes agafen els
llibre en préstec a la biblioteca amb el carnet de l'escola. Un cop llegit el llibre, els
alumnes amb els professors visiten la biblioteca i és realitza una activitat amb un
component vivencial i emocional, on es descobreixen les característiques de
l'autor, les tècniques artístiques que empra i la simbologia que s'amaga darrera
de les seves obres.
Aquest dia poden retornar el llibre.
Algunes de les obres que es treballaran: https://bit.ly/2MBHlr9
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat consta de dues parts:
1) Recollida del lot de llibres per llegir a l'aula o a casa (pot fer-la només el
mestre).
2) Realització de l'activitat. Aquest dia també es retornarà el lot de llibres.
REQUISITS
És imprescindible que l'escola retorni el lot de llibres en els terminis acordats per
tal de garantir que els altres centres també puguin gaudir de l'activitat.
Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
• Posar ordre
• Garantir que treballen tots
• Vetllar perquè tothom treballi al
mateix ritme
• Avisar els alumnes que no es comportin (actitud, soroll...)
DURADA I LLOC
La visita té una durada entre 1,5h i 2h, i es realitza a la biblioteca.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Full de sol·licitud de carnet.Aquella que puntualment pugui ser d'interès
per al grup que fa la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...).
Professors
S'adjunta una fitxa amb informació de l'autor i les obres.
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OBSERVACIONS
La biblioteca té un lot de llibres per deixar en préstec als alumnes. Aquests
hauran de retornar el llibre el dia de la trobada amb l'autor. La biblioteca pot fer
arribar butlletes de sol·licitud de carnet a l'escola via correu electrònic perquè les
faci arribar a les famílies dels nens i nenes. D'aquesta manera, si no tenen el
carnet de la biblioteca, quan vingui els hi podem fer al moment.
ORGANITZA
• Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.
• Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i
Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
• Responsable de la reserva de dates: Laura
Expósito (expositoll@diba.cat)

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins el 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol
consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e
als responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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LA POESIA AL TEU ABAST
ITINERARI
Literatura
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària.
DESCRIPCIÓ
Amb motiu del concurs de poesia infantil PETIT POETICAE, s'ofereix als centres escolars la possibilitat de
realitzar unes sessions, a càrrec de poetes i/o persones amb bagatge pedagògic sobre el tema, per tal
d’incentivar l'escriptura poètica.
L'activitat constarà de 2 sessions per curs, tipus taller, segons la disponibilitat del centre.
Un cop fetes les sessions, els alumnes, a nivell particular, o a nivell classe/escola poden participar amb les
seves creacions en el concurs PETIT POETICAE 9a EDICIÓ, les bases provisionals del qual trobareu a
l’activitat “Concurs Petit Poeticae”
OBJECTIUS
Potenciar la creació poètica entre els escolars.
La poesia és un eix medul·lar de la infància. Una pràctica que fan molt sovint a nivell oral, però no tant a
nivell escrit. Els nens, quan juguen, inventen jocs de paraules i cantarelles que no deixen de tenir sentit
poètic. La majoria de les cançons que canten són petits poemes. I també les lletres que s’inventen ells
mateixos! Mots rimats que faciliten la memorització.
Amb aquestes sessions es pretén que l’alumne investigui com convertir els seus sentiments en paraules,
tenint en compte la utilització de sinònims, de metàfores, del ritme i de la rima.
CALENDARI
Les sessions, tipus taller, són dues per curs i es duran a terme a partir del dia 1 de març de 2021.
DURADA
Durada aproximada de les sessions: 50 minuts
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.
Responsables de l'activitat: Climent Sensada , Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito
(expositoll@diba.cat)Responsable de la reserva de dates: Laura Expóstio (expositoll@diba.cat)
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins el 18 de desembre de 2020.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol consulta:
Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e als responsables
corresponents.Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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MALETA PEDAGÒGICA DAN DAN DANSA
DESTINATARIS
Alumnes d'educació primària.
PROGRAMA
Maleta creada pel Mercat de les Flors, amb la qual a través de diverses activitats relacionades amb la dansa,
el cos, el moviment i la descoberta de l'espai es treballen diverses competències bàsiques.
MATERIAL
Dan dan dansa inclou una guia pedagògica per adaptar les activitats als diferents nivells, a diversos objectius
didàctics i a una temporalització flexible.
ORGANITZA
Centre de Recursos Pedagògics, col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
TERMINI D'INSCRPCIÓ
Durant tot el curs.

187

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Infantil i Primària. Cicle superior. Promoció de la cultura.

MALETA PEDAGÒGICA: EXPRESSART
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i primària, primer cicle de secundària, també de SIEI i
d'aules que atenen alumnes amb NEE, així com d'escoles d'adults.
PROGRAMA
El projecte vol destacar que l'art és un mitjà d'expressió que ofereix unes
possibilitats gairebé infinites de comunicar idees, sentiments, opinions i emocions
i pot utilitzar els més variats materials, objectes i procediments, els quals, al seu
torn, poden significar coses ben diferents segons l'artista que els fa servir. I és
que no hi ha una tipologia d’artista única, ni una manera de fer única, ni un codi
de significats universal. Al contrari, el que hi ha és una gran diversitat d'artistes,
de maneres de treballar, d'expressions individuals i col·lectives, i de materials i
procediments que es poden emprar.
MATERIAL
Maleta amb diversos elements i una guia didàctica.
ORGANITZA
Expressart és un material didàctic creat pel Museu d’Art Contemporani de
Barcelona.
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a
crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs.
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MALETES DE LA PREHISTÒRIA
DESTINATARIS
Alumnes de primària i secundària.
PROGRAMA
L'objectiu de les maletes de la prehistòria és donar a conèixer una col·lecció d'utensilis que constitueixin una
àmplia reproducció de les eines de pedra fabricades per l'home primitiu durant el Paleolític Inferior i Mig.
MATERIAL
Tres maletes amb una guia didàctica cada una.
ORGANITZA
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs escolar.
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ROBOTS EDUCATIUS: BEE-BOT
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i primària.
PROGRAMA
Bee-Bot és un robot que té aspecte d'abella i el seu disseny permet introduir els
infants en la seqüenciació, l'experimentació, la lògica i la resolució de problemes
des d'una vessant lúdica. A més, els infants desenvolupen la lectoescriptura, la
psicomotricitat fina. Té en el llom una sèrie de botons mitjançant els quals els
infants poden programar la seqüència desitjada.
Els bee-bot permeten treballar activitats de temàtica global i d'enfocament
competencial. És possible combinar la dimensió 1 de l'àmbit digital -Instruments i
aplicacions- amb d'altres competències de l'àmbit lingüístic i artístic. Són moltes
les propostes d'activitats que els mestres comparteixen a la xarxa en les quals els
bee-bot són el fil conductor per a activitats molt interessants.
MATERIAL
Motxilla amb 6 bee-bots i d'una catifa de treball d’1 m2.
ORGANITZA
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a
crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs.
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TALLER DE RÀDIO
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària i ESO.
OBJECTIUS
Introduir l’alumnat en el mitjà radiofònic. Ensenyar els alumnes a elaborar i produir
un programa de ràdio amb continguts i guió radiofònic d’entre 15 o 20 minuts com
a màxim. Es treballen qüestions com la redacció, el fet de parlar en públic i la
modulació la veu.
PROGRAMA
L’activitat es divideix en dues sessions. La primera consisteix a explicar com es fa
un programa de ràdio perquè els alumnes puguin preparar els continguts amb el
seu professor/a.
La segona sessió consisteix a enregistrar el programa amb els equips i el tècnic
que l’emissora desplaça fins al mateix centre escolar.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l’activitat seria de dues hores (1 per cada sessió).
MATERIAL
Dossier de treball per guiar el professor/a.
CALENDARI
Tot el curs.
ORGANITZA
Montcada Comunicació
Av. de la Unitat, 6
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 572 64 74, de dilluns a divendres, de 9 a 14h
som@laveu.cat
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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TRIA EL TEU LLIBRE (CAN SANT JOAN)
DESTINATARIS
Alumnes d'educació primària.
OBJECTIUS
Encomanar el gust per la lectura.
Potenciar que els infants escullin les seves pròpies lectures lliurement, més enllà
de les recomanacions dels adults.
Promoure la biblioteca com a espai màgic de lectura i descoberta.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
En aquesta activitat, els infants escullen un llibre per endurse'l en préstec a partir
del fons de la biblioteca o d'una selecció feta pel personal bibliotecari.
La selecció també es pot fer en funció dels criteris marcats pels mestres. El
personal bibliotecari també hi participa per poder donar suport als nens i nenes a
l'hora de trobar el que els agradaria llegir.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
Benvinguda i presentació.
Els llibres preferits del personal de la biblioteca: quins llibres ens entusiasmen,
ens
enamoren, ens apassionen..., quins són els nostres autors preferits (escriptors i
il·lustradors), quins llibres ens han marcat i perquè. Mostra i lectura de fragments.
La tria de llibres: una estona de tria i recomanacions entre infants.
Préstec dels documents.
REQUISITS
Que tots els nens i nenes tinguin carnet de la biblioteca. Per aquells que no en
tinguin i vulguin utilitzar el servei de préstec el dia de la sessió, és
IMPRESCINDIBLE que es facin el carnet amb ANTERIORITAT (acompanyats del
pare/mare/tutor) a qualsevol biblioteca de la Diputació de Barcelona.
OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les
assignatures, dels mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
Durada de l'activitat: 1 hora.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19
01.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
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A LA DIVERSITAT ESTÀ EL GUST: TALLER SOBRE DIVERSITATS SEXUALS I DE GÈNERE
DESTINATARIS
Alumnat de 5è de primària.
OBJECTIUS
Reflexionar sobre la creació de grups, la inclusió i l’exclusió.
Ampliar la mirada quant a les diversitats sexuals i de gèneres, per donar valor a
totes les diversitats, trencar estereotips i prevenir la LGBTIfòbia.
Apropar diferents realitats familiars i relacions afectives, a partir de relats en
primera persona.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Coneixerem i donarem visibilitat a lesbianes, gais, bisexuals, trans* i a persones
no binàries. Compartiran vivències pròpies, que ens permetran reflexionar i
qüestionar les rígides normes masclistes sobre la identitat de gènere i l’orientació
afectiva sexual.
Es crearà una atmosfera commovedora i bonica, a la vegada que trencarem uns
quants estereotips pel camí!
Es facilitaran referències al professorat interessat en seguir treballant la temàtica.
METODOLOGIA
Utilitzarem tècniques participatives i creatives, com el teatre social i la facilitació
de grups, que promouen un procés d’auto indagació i una actitud proactiva per
transformar els estereotips de gènere. I el relat en primera persona, per aportar
referents de diversitat sexual i de gènere.
A la vegada, permeten adaptar el taller a la realitat i necessitats del grup i
treballar de forma transversal habilitats emocionals i socials, com l’empatia i
l’assertivitat.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
De gener a març de 2021.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Enruta't.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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CAIXA DE FILOSOFIA VISUAL WONDER PONDER: EL QUE TU VULGUIS
EL QUE TU VULGUIS es tracta d'un llibre-joc presentat en una caixa que convida
a jugar i a pensar sobre la llibertat.
Ser lliure és poder fer tot el que vulguem? Pot tot el món fer el que li dóna la gana
al mateix temps? Hi ha alguna diferència entre haver d'obeir sempre i l'esclavitud?
Tu ets esclau d'algú o d'alguna cosa? Poder volar et faria més lliure? És possible
ser feliç sense ser lliure? Què és ser lliure? I perquè volem ser lliures?
I tu, què penses?
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CAIXA DE FILOSOFIA VISUAL WONDER PONDER: JO, PERSONA
JO, PERSONA, és un llibre-joc presentat a dintre d’una capsa, que invita els
lectors a rumiar sobre dues grans qüestions: «Qui sóc?» i «Què sóc?».
Gràcies a les preguntes que provoquen les imatges de la capsa, el lector-jugador
pot anar construint la seva pròpia definició de persona i anar establint les
implicacions que té ser persona en termes de drets i responsabilitats,
d'intel·ligència i emocions, de coneixement i aprenentatge.
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CAIXA DE FILOSOFIA VISUAL WONDER PONDER: MÓN CRUEL
MÓN CRUEL és un llibre-joc presentat en una caixa que convida a lectors a
pensar sobre la crueltat i sobre la nostra relació amb la crueltat d'una manera que
és alhora seriós i seriosament divertit.
Què és cruel? I què no tan cruel? Com hem de posicionar-nos davant la crueltat
aliena i què podem fer per evitar la pròpia? Hi ha vegades que la crueltat pot estar
justificada?
I tu, què penses?
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INTERNET SEGURA PER A NENES I NENS
DESTINATARIS
Alumnes de 5è i 6è de primària.
OBJECTIUS
Alertar dels perills de la xarxa internet.
Fomentar un ús adient i responsable d'internet.
Facilitar l'establiment de canals de contacte i comunicació entre policia,
educadors, pares i joves.
PROGRAMA
Un agent uniformat de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra informa
sobre qüestions legals relatives a internet i l'ús de les noves tecnologies.
Explicar els avantatges i desavantatges que pot tenir navegar per Internet.
Educar als infants perquè naveguin de manera responsable per Internet.
Explicar les qüestions legals i la normativa vigent:
Continguts nocius. Continguts il·legals.
Oferir consells bàsics sobre: Contrasenya, els virus, troians i espies, el xat i la
missatgeria instantània, els blocs i els fotoblocs, descàrregues de música, vídeos,
arxius,.. i Webcam.
Facilitar eines i recursos als infants per navegar per Internet de manera segura.
Al finalitzar la sessió es farà un torn obert de preguntes.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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MALETA D'ÀLBUMS IL·LUSTRATS
La maleta conté 14 àlbums il·lustrats classificats per cicles, una guia pel
professorat sobre com treballar-los a l'aula, fitxes de lectura de cada àlbum
proposat i un llistat de bibliografia.
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SOM COM SOM: UNA MALETA INCLUSIVA
OBJECTIUS
Aquesta maleta pretén ser un recurs a utilitzar a les aules de primària per treballar
la diversitat i reivindicar la diferència. No es tracta de treballar-ho quan tenim un
alumne amb alguna característica concreta sinó que la idea és normalitzar la
diferència ja que la vida dels alumnes no és només dins l'aula sinó que sovint, en
el seu dia a dia, dins i fora de l'escola es trobaran amb nens/es i adults de tota
mena.
DESCRIPCIÓ
Es tracta d’una vintena d'exemplars que podríem agrupar en 5 blocs temàtics, tot i
que són orientatius.
Reivindicació de la diferència/Diversitat
Discapacitat
Trastorns
Diversitat de gènere
Llibres adaptats (properament)
Aquesta maleta va acompanyada d’un suport digital, obert i en procés constant de
revisió on hi trobarem les fitxes dels llibres, activitats de dinamització i informació
dels autors.
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TALLER DE HIP-HOP
DESTINATARIS
Alumnes de 6è de primària i ESO.
OBJECTIUS
Fomentar entre els joves una visió positiva i constructiva sobre la diversitat
cultural i sobre el fet migratori en general.
Impulsar una reflexió crítica per part dels joves entorn dels rumors, prejudicis i
estereotips que generalment la nostra societat té sobre persones provinents
d'altres països i societats.
Influenciar positivament les relacions ente joves d'orígens culturals diversos
fomentant el respecte a la diversitat de maneres de veure el món.
Proposar activitats educatives i pedagògiques portades a terme per un equip
intercultural per a mostrar una imatge integradora i positiva de la diversitat.
CARACTERÍSTIQUES
És una activitat per combatre els rumors i estereotips sobre les persones
migrades que poden tenir els joves i que dificulten la convivència, les relacions
interculturals i el respecte cap a diferents formes de veure el món.
Per poder treballar la imatge de la immigració s'ha d'incorporar de forma obligada
un dels temes que dificulten més la convivència en la diversitat: els rumors.
Per aquesta raó reforcem l'activitat incorporant-hi la lluita contra els falsos rumors
remarcant el seu caràcter intercultural, ho fem a través d'un exemple molt valorat
pels joves: la cultura del hip-hop.
El taller s'estructura en 3 parts:
En una primera part, el taller consisteix en una xerrada -presentació amb Pau
Llonch, artista català de Hip-Hop, del grup At Versaris o amb El Nota (Xavi
Vicente) cantant de Hip-Hop de Cornellà de Llobregat.
La segona part del taller, Rimant Rumors amb Pau Llonch o amb El Nota.
La tercera part consistirà en una Masterclass de ball, a càrrec de Kimberly
Jordan.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
CALENDARI
Els tallers es realitzen d'octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió. Sensibilització i Acció
Comunitària.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
La data límit d'inscripció és el 30 de setembre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de sol·licituds. En cas que es
superi, s'aplicaran els següents criteris de selecció: ordre d'inscripció, si es
sol·liciten altres tallers pel mateix grup-classe, i si s'ha realitzat el taller amb
anterioritat.
La realització de l'activitat queda supeditada a les recomanacions i directrius que
s'emetin per l'alerta del Covid-19.
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TU POTS TRIAR
DESTINATARIS
Alumnes de 5è d'educació primària.
OBJECTIUS
Conèixer les normes socials referents a la circulació.
Raonar els avantatges i els conflictes que genera la circulació.
Ser conscients de les situacions que poden comportar un perill i prendre les
precaucions necessàries per evitar-lo.
PROGRAMA
1a sessió: Visionat del vídeo "Sis dilemes, la película planteja situacions de risc a
la via pública, al final de la història els alumnes han de discutir què farà el
protagonista.
2a sessió: circuit de bicicletes.
CARACTERÍSTIQUES
Comptarà amb el suport tècnic de la policia local del municipi.
ITINERARI
Aquesta temàtica es comença a treballar a 1r "La cadireta segura" i a 3r
"Caminem segurs". També s'ofereixen activitats d'educació viària a secundària
obligatòria i postobligatòria.
ORGANITZA
Policia Local, col·labora regidoria d'Educació.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.

203

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Infantil i Primària. Cicle superior. Educació en valors.

VIII TROBADA DE DELEGATS/DES A PRIMÀRIA
DESTINATARIS
Delegats/des, sots-delegats/es i equips docents (preferiblement tutors/es) de cicle
superior de primària.
DESCRIPCIÓ
Aquest projecte pretén ser un exemple pràctic d'ensenyar-aprendre una
determinada forma de convivència, oberta i participativa, alhora que
corresponsable i solidària.
OBJECTIUS
Aprofitar la Trobada per generar un espai lúdic d'autoaprenentatge i
empoderament.
Motivar per a una participació activa i amb sentit dins del projecte de municipi.
Convertir la trobada en un espai d'intercanvi social d'experiències entre els
diferents centres de primària.
CARACTERÍSTIQUES I FORMAT
Taller adreçat a alumnes (1 formador per cada 25 alumnes, aproximadament),
formació adreçada al professorat.
Mostra de la trobada i conclusions de la dinàmica.
METODOLOGIA: Vivència-Reflexió-Transferència
És el mateix participant qui arriba a les conclusions. La participació dels alumnes
en aquestes experiències els ajuda a créixer i a reforçar l'autonomia.
CALENDARI
Dia 27 de novembre de 2020.
LLOC
Casal de gent gran Casa de la Mina.
ORGANITZA
Regidoria d'Infància i Joventut.
Per a qualsevol consulta: telèfon 617453883, de dilluns a divendres de 9h a 14
hores. Pregunteu per Mònyka.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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VISITA A L'EDIFICI DE LA COMISSARIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA DE MONTCADA I REIXAC
DESTINATARIS
Alumnes de 1r a 6è de primària.
OBJECTIUS
Apropar la figura de la policia als alumnes.
Fomentar l'establiment d'un vincle de confiança entre la policia i els nens.
PROGRAMA
Donar a conèixer les funcions dels diferents departaments d'una comissaria.
Visita de 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.
Visita a l’interior de l’edifici policial.
Presentació informativa de les tasques policials bàsiques de la PG-ME.
Informació sobre consells de seguretat bàsics.
Coneixement del material policial.
Es mostra un vehicle policial i s'expliquen els trets més característics.
Al finalitzar es farà un torn obert de preguntes.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada entre 45 minuts i una hora.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
COVID19
Durant el curs 2020-2021 no es podrà sol·licitar aquesta activitat.
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DEPURADORA I CASA DE LES AIGÜES DE MONTCADA I REIXAC
Visita combinada a dos equipaments relacionats amb l'aprovisionament d'aigua
potable a la població: un de modern, la depuradora del Besòs, i un altre del segle
XIX, la Casa de les Aigües, una central d'extracció i bombeig d'aigua, a més d'un
exemple rellevant de patrimoni modernista i industrial català.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

OBJECTIUS
Valorar l’aigua del curs del riu com a font de recursos diversos: abastiment,
energia, etc.
Observar i analitzar el patrimoni cultural i natural, tot fomentant-ne el respecte.
Conscienciar sobre el valor que té l’aigua.
Donar a conèixer el modernisme de fora de la ciutat de Barcelona.
Exposar els canvis que suposà la “revolució de l’aigua” dins del context general
de la Revolució Industrial (canvis tecnològics, ideològics i socials).
PROGRAMA
L'activitat es divideix en dues sessions:
Primera sessió:
A la depuradora del Besòs, a Montcada i Reixac, s'analitzarà el cicle de l’aigua,
s'observaran els canvis d’estat de l’aigua, alhora que s'explicarà el procés de
depuració.
Segona sessió:
A la Casa de les Aigües, es tractarà el paper fonamental de l'aigua per al
desenvolupament del municipi, per posar en valor la importància de la gestió
sostenible dels recursos hídrics; i a partir d'unes màquines de vapor úniques a
Catalunya es reflexionarà sobre les diferents fonts d’energia i reflexió sobre el seu
ús racional.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l'activitat és de 3 hores. Serà dinamitzada per un expert i els
trasllats es faran a peu. Si el grup s'ha desplaçat fins a Montcada i Reixac amb
autocar, el trasllat entre depuradora i Casa de les Aigües també es pot fer amb
autocar.
Si cal contractar transport, serà a càrrec del centre escolar.
Activitat gratuïta.
MATERIAL
Vídeo, fulletó, dossier didàctic, presentació audiovisual, full de valoració,
maquetes, fotos, plànols i làmines històriques, attrezzo divers.
INSCRIPCIONS
Fer la sol·licitud a l'inici del trimestre en que es vol realitzar l'activitat.
Les activitats que es realitzin en espais interiors, estaran subjectes a les mesures
preventives vigents a les instal·lacions.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Tel. 93 238 93 51 / reserves.pmes@amb.cat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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EL JOC DE L'AIGUÒMETRE
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO.
OBJECTIUS
El programa d'educació ambiental de la conca del Besòs té com a objectiu
reforçar l'estudi de la conca i dels seus rius per donar una visió més global de
l'aigua, de la vida que s'hi amaga, dels seus aprofitaments, dels seus impactes i
de les accions endegades per corregir-los.
PROGRAMA
Taller a l'aula, plantejat com un joc, pensat per reflexionar sobre l'eficiència i la
contaminació de l'aigua.
Aquest taller està plantejat com un petit joc de simulació que es juga per equips
amb un taulell i amb el suport d'un PowerPoint. El joc pretén tractar la gestió de
l'aigua a l'àmbit de les llars i dels espais col·lectius de ciutats i pobles. Es basa en
la formulació d'una sèrie de preguntes amb diferents possibles respostes. Els
diferents equips han d'optar per la que troben més sostenible.
Cada equip té un taulell amb les preguntes que es van formulant des del
PowerPoint, una caixa-embassament i una caixa-depuradora. L'equip comença
amb un nombre determinat de gotes d'aigua blava (aigua neta) a l'embassament.
En funció de com resolen les accions que se'ls plantegen poden anar perdent
gotes d'aigua blaves. Les accions plantejades són de dos tipus: accions que
tenen relació amb l'eficiència en el consum i accions que tenen relació amb la
contaminació. En funció de com resolen les segones poden també acumular
gotes marrons (aigua bruta) en la depuradora.
El PowerPoint valora quantes gotes de cada tipus perdran o guanyaran en funció
de l'opció escollida en cada acció.
DURADA
L'activitat té una durada de 90 minuts.
Per a reserves o per resoldre dubtes: Aprèn serveis ambientals, de dilluns a
divendres de 9 a 14h. Tel. 93 842 81 11, a/e: apren@apren.cat
INSCRIPCIÓ
Fins al 30 d'octubre de 2020. Places limitades, s'atendran les demandes per
rigorós ordre d'inscripció.
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VIDA D'UN RIU
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO.
OBJECTIUS
El programa d'educació ambiental de la conca del Besòs té com a objectiu
reforçar l'estudi de la conca i dels seus rius per donar una visió més global de
l'aigua, de la vida que s'hi amaga, dels seus aprofitaments, dels seus impactes i
de les accions endegades per corregir-los.
PROGRAMA
Sortida per la conca del Besòs comparant el curs alt a la riera de Martinet, el curs
mig a Can Cabanyes i el curs baix a Sant Adrià.
Aquesta activitat està plantejada com un viatge que recorre el riu des del curs alt,
passant pel curs mig i fins a la desembocadura. El viatge permet fer un estudi
comparatiu de l'estat de conservació de tots tres trams.
La 1a parada es fa a la riera de Martinet a Aiguafreda. Aquest petit curs fluvial té
un excel·lent estat de conservació. En aquesta parada recollirem tota una sèrie de
paràmetres que ens permetran comparar el seu estat amb els cursos mig i baix.
També fem un petit mostreig de macroinvertebrats que ens ajudarà a tenir una
idea de la qualitat de l'aigua.
En la segona parada al riu Congost a can Cabanyes reproduïrem tant la recollida
de paràmetres com el mostreig. Dinarem a la pineda de can Cabanyes.
Finalment ens desplaçarem fins a la desembocadura, on recollirem també els
mateixos paràmetres i farem una valoració dels tres punts visitats.
DURADA
Activitat de tot el dia.
TRANSPORT
El transport anirà a càrrec del centre.
Per a reserves o per resoldre dubtes: Aprèn serveis ambientals, de dilluns a
divendres de 9 a 14h.Tel. 93 842 81 11, a/e: apren@apren.cat
INSCRIPCIÓ
Fins al 30 d'octubre de 2020. Places limitades, s'atendran les demandes per
rigorós ordre d'inscripció.
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ELS SECRETS DE LA CASA DE LES AIGÜES
Una descoberta de l'element més singular del patrimoni cultural de Montcada: la
Casa de les Aigües. Amb aquesta visita guiada els alumnes esbrinaran tot el
funcionament de la central d'extracció i bombeig d'aigua dolça del Besòs a la
ciutat de Barcelona.
DESTINATARIS
Alumnes de cicles mitjà i superior d'educació primària, ESO, batxillerat i cicles
formatius. Sempre amb els continguts adients a cada cicle educatiu.
METODOLOGIA
Amb aquesta visita els participants podran esbrinar el paper fonamental de l’aigua
en la història de Montcada a partir d'una passejada pels diferents espais que
conformen la Casa de les Aigües i del seu entorn (riu Besòs). Durant el recorregut
els visitants podran copsar l’esperit del Modernisme i la seva plasmació en un
dels exemples més rellevants del patrimoni industrial català.
Serà dinamitzada per una persona experta.
DURADA
La durada de l'activitat és de 1.30 hores.
PREU
75€ grup (màxim 30 alumnes) / 3 € persona
CALENDARI
Tot l'any
MATERIAL
Material audiovisual i dossier didàctic.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar
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ITINERARI MEDIEVAL A L'ERMITA DE REIXAC
Descobriment del patrimoni cultural d'origen medieval conservat a Montcada.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior d'educació primària, d'ESO, batxillerat i cicles
formatius.
OBJECTIUS
Contextualització de l'edat mitjana a Montcada i Reixac, a través dels seus
testimonis patrimonials.
Identificació i difusió dels referents medievals conservats a la localitat.
Comprensió de la història des d'una perspectiva local, més propera i entenedora.
METODOLOGIA
Ruta pel Camí de la Font del Tort fins camí de Can Piqué. Des d’allà, pujada a
l’ermita de Reixac. Comentari i observació de l’entorn, Parc de la Serralada de la
Marina, biodiversitat, etc.
Es completa amb la visita a l’antiga església de Reixac, magnífic exemple de
l’arquitectura medieval.
Serà dinamitzada per una persona experta.
DURADA
La pujada està prevista en 45 minuts.
La durada de l'activitat és de 2 hores aproximadament.
PREU
90 € grup classe / 3,6 € persona
CALENDARI
Tot l'any
OBSERVACIONS
Existeix l'opció de fer l'itinerari amb autocar per la Montcada Medieval, de 3h de
durada:
Museu Montcada
Rec Comtal
Torre dels Frares
Ermita de Reixac
La contractació del transport anirà a càrrec del centre educatiu interessat. La
Generalitat de Catalunya ofereix un programa d'ajuts al transport per a sortides al
patrimoni cultural català (ArGO!nautes), que el centre educatiu haurà de
demanar. Més informació: http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
MATERIAL
Dossier de treball per a cada alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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Inscripció oberta durant tot el curs escolar.

215

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Secundària. 1r Cicle ESO. Coneixement del medi.

ITINERARI PER LA MONTCADA MODERNISTA
Aquest itinerari convida a descobrir el patrimoni arquitectònic modernista a
Montcada i Reixac.
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, de Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Visita dinamitzada pels racons modernistes de Montcada: descobriment
d'habitatges d'estiueig, com la Torre Vila (Cactus) al centre del poble, i visita
guiada a la Casa de les Aigües, la veritable joia modernista del patrimoni cultural
montcadenc.
Serà dinamitzada per una persona experta i els trasllats es faran a peu.
DURADA
La durada de l'activitat és des de 2 h aproximadament.
PREU
90€ grup / 3,6 € persona (màxim 30 alumnes)
CALENDARI
Tot l'any
MATERIAL
Dossier didàctic per alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22 de dilluns a divendres de 9 h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: AIGÜES DE MONTCADA
Descobrirem el llegat arquitectònic relacionat amb la importància de l'aigua a
Montcada i Reixac des de l'antiguitat fins avui.
DESTINATARIS
Alumnes del cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Passeig pel Parc de les Aigües on es visitarà:
1. El Rec Comtal i la Casa de la Mina, referents de l'aprofitament de l'aigua de
l'època medieval al segle XVIII.
2. La Casa de les Aigües, símbol de les innovacions tecnològiques de la
Revolució Industrial de finals del segle XIX i joia modernista del patrimoni cultural
montcadenc.
Activitat dinamitzada per una persona experta.
Els trasllats es faran a peu.
DURADA
L'activitat és de 2 h aproximadament.
MATERIAL
Un dossier didàctic per alumne.
PREU
90€ grup / 3,6 persona (màxim 30 alumnes).
CALENDARI
Tot l'any
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: CONEIX ELS IBERS DE LES MALESES I EL SEU POBLAT
Excursió guiada i dinamitzada al jaciment ibèric de Les Maleses.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Conèixer els primer pobladors del municipi, els ibers.
Entendre la seva manera de viure: l'urbanisme, la vida quotidiana, els oficis a
través de les restes arqueològiques que es conserven al cim Pi Candeler de la
Serralada de Marina.
METODOLOGIA
Visita dinamitzada per un arqueòleg.
1. Caminada fins al cim de Les Maleses (40 minuts).
Després de deixar l'autocar al cim de la Vallençana es fa un recorregut pel Parc
de la Serralada de Marina fins al poblat de Les Maleses.
2. Descoberta i interpretació de les restes arqueològiques del poblat ibèric.
DURADA
La durada de l'activitat és de 2,5 hores aproximadament.
Flexibilitat d'horaris segons les necessitats de cada grup.
OBSERVACIONS
Els trasllats al cim de la Vallençana es fan en autocar. La contractació del
transport anirà a càrrec del centre escolar. La Generalitat de Catalunya ofereix un
programa d'ajuts al transport per a sortides al patrimoni cultural català
(ArGO!nautes), que el centre educatiu haurà de demanar. Més informació:
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
PREU
90 € grup / 3,6 € persona (màxim 30 alumnes).
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Dossier didàctic: Els ibers. Primers pobladors de Montcada i Reixac.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: LLEGIM PAISATGE. MONTCADA, DE POBLE A CIUTAT
Passeig fins al Turó de Montcada per descobrir els diferents paisatges del
municipi, la formació geològica, la seva evolució urbana i les transformacions
produïdes per la modernització i la industrialització.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Recomanat per alumnes de PFI.
METODOLOGIA
Breu introducció audiovisual sobre la el relleu i la geografia local, i l'evolució
paisatgística del municipi.
Visita a indrets concrets propers al museu a fi d'observar i comparar amb
fotografies antigues com va ésser modificat l'entorn rural de Montcada fa menys
de cent anys, i perquè es produïren aquests canvis.
Aplicació de conceptes de geografia física i econòmica dins de la visió evolutiva
del municipi.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
90 € per grup.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, cartografia i fotografies antigues.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. C. Major, 32.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta tot l'any.
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LA FÀBRICA DE L'AIGUA: VISITA TEATRALITZADA A LA CASA DE LES AIGÜES
La Casa de les Aigües és una de les joies del patrimoni industrial de Catalunya.
Dos personatges molt singulars traslladaran els alumnes a 1879, el moment de la
inauguració d'aquesta meravellosa central d'extracció d'aigües.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art i tecnologia, sempre adequades a cada cicle educatiu.

la fàbrica de l'aigua

METODOLOGIA
21 de juny de 1879: l'arquitecte Antoni Rovira i Trias té el plaer de rebre una
delegació d'alumnes de Montcada i Reixac que s'ha pres la molèstia de viatjar
136 anys endarrere per assistir a l'acte inaugural d'un recinte que suposa la
solució a la gravíssima sequera que pateix la Ciutat Comtal. L'arquitecte
municipal de Barcelona d'aleshores els ensenyarà el complex, però no compta
amb la interrupció i sorpreses d'un dels treballadors de l'edifici, en Josep, un
estrafolari personatge veí de la Montcada de finals del segle XIX.
Visita teatralitzada guiada per un grup d'actors/historiadors.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
150 € grup / 6 € persona
CALENDARI
Tot l'any.
OBSERVACIONS
En cas que calgui l'ús d'un autocar per fer els trasllats del centre educatiu a la
Casa de les Aigües, aquest no és inclòs al preu de l'activitat. La contractació anirà
a càrrec del centre educatiu interessat. La Generalitat de Catalunya ofereix un
programa d'ajuts al transport per a sortides al patrimoni cultural català
(ArGO!nautes), que el centre educatiu deurà de demanar. Més informació:
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
MATERIAL
La visita serà amenitzada amb efectes audiovisuals i sensorials així com jocs
didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta tot l'any.
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PRESENT I PASSAT A LA CIUTAT DE MONTCADA
Visita dinamitzada pel Museu Municipal Montcada.
DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 2n d'ESO.
OBJECTIUS
Aconseguir que l'alumne tingui una panoràmica de l'actualitat i dels fets històrics
que ens han portat a la realitat present. S'incideix en els orígens de Montcada, en
l'època Antiga i Medieval, però també en la transició d'un medi rural a l'urbà actual
amb l'arribada de la industrialització.
METODOLOGIA
Un viatge a través del temps, del present al passat i els orígens del poble. Des del
territori, els éssers vius que l'habiten a l'anàlisi de les singularitats urbanes i
geogràfiques de Montcada: rius, autopistes, vies de tren, barris, camins,
carreteres, fonts, indústria, polígons. Anàlisi comarcal del territori del municipi.
Mapa interactiu.
Tipus de poblament, barris, comunicacions, sectors econòmics.
La riquesa aqüífera i la ubicació, factors determinants de la seva evolució.
L'arrel rural, el passat estiuejant i el pas de poble a ciutat.
Patrimoni cultural de l'aigua: Rec Comtal, Mina, Casa Aigües.
Anàlisi de la galeria "Persones, personatges i personalitats" del poble.
La indústria a Montcada, antecedents a l'edat moderna: el paper i el cànem.
Audiovisual animat sobre la fabricació del paper als antics molins hidraúlics.
L'arrel rural. Pagesia i aristocràcia. Els Montcada a Montcada: els orígens de la
nisaga medieval.Curt animat de contextualització genèrica.
Tot basant-nos en l'arqueologia com a font primària, s'hi ofereix una panoràmica
detallada del món ibèric al poblat de Les Maleses, jaciment ibèric de Montcada i
Reixac, mitjançant l'exposició dels vestigis ceràmics, petris i metal·lúrgics i de la
recreació històrica d'àrees singulars com ara la zona ritual.
Recursos tàctils i audiovisuals, maqueta del poblat reconstruït i àmbit d'escriptura
ibèrica.
DURADA
90 Min.
PREU
Activitat gratuïta.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Un dossier de treball per alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9h a 15
hores. museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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QUI VIU A L'ESTANY
El parc de la Llacuna, de la Xarxa de Parcs Metropolitans, es compon al voltant
d’una llacuna natural, la qual manté la vegetació típica de zones humides.
Aquesta proposta educativa, on s'observen en viu amfibis i invertebrats, posa en
valor aquest ambient lacustre, ja que aprofita el seu potencial com a recurs
educatiu i dona a conèixer la seva importància per fomentar la biodiversitat
urbana.
DESTINATARIS
Cicle inicial, mitjà i superior de primària, 1r i 2n d’ESO.
OBJECTIUS
Donar a conèixer l’ecologia de l’estany, a través de l’observació i l’experimentació.
Identificar la biodiversitat de l’estany.
Donar a conèixer els valors ambientals dels parcs i la importància de la
naturalització dels estanys.
Reflexionar sobre la incidència de les persones en aquests espais, especialment
en l’alliberament de fauna exòtica.
Incorporar bones pràctiques per mantenir la qualitat de l’aigua i de l’entorn i per
tant, fomentar la biodiversitat.
PROGRAMA
Activitat que dóna a conèixer la importància dels punts d’aigua naturalitzats per
fomentar la biodiversitat urbana. A través de l’observació i la pràctica,
s’identifiquen les característiques de l’aigua i l’entorn que permeten la presència
de diferents espècies d’amfibis i invertebrats entre d’altres.
En funció del nivell educatiu i de l’estany, s’identifiquen en viu amfibis,
invertebrats i la vegetació; es realitzen anàlisis d’aigua; es reprodueixen els cants
de les diferents espècies d’amfibis,...
Es donen a conèixer quines són les causes que posen en perill aquests
ecosistemes i què podem fer nosaltres per garantir la seva qualitat.
Inclou activitats prèvies i complementàries per realitzar a l’aula o al parc.
Serà dinamitzada per un educador ambiental expert.
DURADA
La durada de l’activitat és d'1.30 hores per a cicle inicial i mitjà de primària i de 2
hores per a cicle superior i ESO.
Flexibilitat d'horaris segons les necessitats de cada grup.
MATERIAL
Material d’exploració per a la descoberta de la flora i fauna.
INSCRIPCIONS
Fer la sol·licitud a l'inici del trimestre en que es vol realitzar l'activitat.
Les activitats que es realitzin en espais interiors, estaran subjectes a les mesures
preventives vigents a les instal·lacions.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Tel. 93 238 93 51
reserves.pmes@amb.cat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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RECERCA APLICADA: BIODIVERSITAT AL TURÓ DE MONTCADA
Els alumnes descobriran el medi natural proper mitjançant un recorregut de
descoberta de l'entorn, de la fauna i de la flora. La descoberta es realitzarà al
bosc mediterrani.
DESTINATARIS
Alumnes d’ESO, batxillerat, CFGM i CFGS.
OBJECTIUS
Identificar les diferents espècies de fauna i flora del Turó de Montcada.
Reflexionar sobre el valor del medi natural més proper per assolir un model de
creixement i de progrés sostenible amb la natura.
METODOLOGIA
Passejada pel bosc per observar les seves característiques i aprendre a detectar
les diferents plantes i animals que hi viuen. Identificació de fauna i flora
observada a partir de material visual i descriptiu.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada de 3 hores.
CALENDARI
Gener-Juny de 2021.
MATERIAL
Fitxes d’identificació de fauna i flora.
ORGANITZACIÓ
Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
Gestiona: ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca.
A/e: acer@acer-associacio.org
Telf. 667467503- 629350221
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs, a partir de setembre de 2020.

224

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Secundària. 1r Cicle ESO. Coneixement del medi.

TALLER MÓN IBÈRIC: LA VIDA QUOTIDIANA A LES MALESES
Taller de descobriment de la cultura ibèrica a partir del patrimoni local i de les
col·leccions del museu municipal
DESTINATARIS
Alumnes d'educació primària i 1r cicle d'ESO.
METODOLOGIA
Aprendrem les principals característiques del jaciment i la museografia del Museu
Municipal. Es farà un simulacre d'excavació d'una urna funerària i un laboratori on
els alumnes treballaran diferents aspectes de la cultura material ibèrica,
realitzaran una arracada i un conjunt de denes.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 € persona.
CALENDARI
Tot l'any.
ORGANITZA
Museu Municipal de Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9h a 15
hores. museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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TALLER MÓN MEDIEVAL: MONTEKANDAMO, ELS ORÍGENS MEDIEVALS DE MONTCADA
Visita + taller a on els alumnes, de la mà d'un educador del museu, viatjaran als
orígens medievals de Montcada.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària i de 1r cicle d'ESO.
METODOLOGIA
A través dels elements més significatius de l'època medieval l'alumnat treballarà
aspectes relacionats amb el poblament, l'art i els oficis de fa mil anys, on ells
seran els protagonistes directes de la història tot participant en un acte
d'homenatge (teatralització). Descobriran els diversos estaments socials amb
activitats en què hauran d'activar tots els seus sentits: tocar materials originals,
olorar plantes i espècies, sentir melodies d'època, etc.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € grup / 2,5 € persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, dossier didàctic per a l'alumne i efectes de llum i
so.
ORGANITZA
Museu Municipal de Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores. museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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TALLER: QUÈ ÉS AIXÒ ANOMENAT CIÈNCIA?
Taller adreçat a conèixer la ciència en estat pur, per comprendre empíricament
fenòmens quotidians.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, i de primer cicle d'ESO.
METODOLOGIA
Introducció audiovisual a càrrec d'un científic molt singular, que mostrarà els
orígens de la ciència i les seves aplicacions.
Experimenta: química, física, matemàtiques, biologia... Tot a l'abast dels ulls i
mans dels alumnes gràcies a experiments didàctics, dinàmics i quotidians.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 € persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori i material de laboratori.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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TALLER: UN DIA DE 1714. LA VIDA QUOTIDIANA A MONTCADA DURANT L’EDAT MODERNA
Taller que apropa els alumnes a les maneres de viure i pensar durant l’Edat
Moderna, un dels períodes menys coneguts de la nostra història.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, d'ESO i de Batxillerat.
METODOLOGIA
Introducció audiovisual amb una breu contextualització de l'època, incidint en la
importància dels documents històrics i dels vestigis arqueològics per conèixer el
passat.
Experimentació directa d'aspectes de la vida quotidiana de l'època: l'alimentació,
les creences, els jocs i temps de lleure, els oficis, el paper de la mort, ... Els nois i
noies manipularan objectes autèntics o bé rèpliques fidels, observaran imatges i
gravats, intentaran orientar-se amb mapes de l'època, participaran en un joc de
simulació/rol, etc. A mode de suport, es mostraran exemples com el del Mercat
del Born de Barcelona, on l’arqueologia ha estat determinant per completar les
fonts escrites existents.
DURADA
L'activitat té una durada de 3 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 € persona.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, dossier didàctic per a l'alumne. Material i
continguts adaptats a cada cicle educatiu.
ORGANITZA
Museu Municipal de Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores. museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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TALLER: VIU LA PREHISTÒRIA!
Activitat on es recrea la vida dels nostres avantpassats a la prehistòria. Els
alumnes esdevenen veritables arqueòlegs per tal d'estudiar les restes que han
perdurat fins als nostres dies.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària i de 1r Cicle d'ESO.
METODOLOGIA
Breu introducció audiovisual de la mà de dos arqueòlegs sobre els trets principals
dels nostres avantpassats prehistòrics.
Simulacre d'excavació d'un petit jaciment i documentació de les troballes.
Laboratori d'evolució humana i paleoantropologia: classificar ossos humans a
partir de materials de referència; observar les diferències esquelètiques entre
sexes i grups d'edat; observar les característiques de l'evolució humana.
Laboratori de cultura material: manipular objectes prehistòrics i recreació de
manifestacions artístiques prehistòriques.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Audiovisual introductori i dossier didàctic per a cada alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. C. Major, 32.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 565 11 21, de dilluns a divendres de 10 a 14
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot l'any escolar
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UN MÓN D'AIGUA: TALLER AL PARC DE LES AIGÜES
Amb aquest taller els alumnes podran esbrinar, mitjançant un joc de pistes, la
història del nostre poble a través de l'aigua, els secrets del modernisme i l'enginy
que va canviar el món: la màquina de vapor. Tot emmarcat en tres dels espais
més singulars del nostre patrimoni arquitectònic: el Rec Comtal, la mina de
Montcada i la meravellosa Casa de les Aigües.
DESTINATARIS
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art, ciència, tecnologia i medi ambient, sempre adequada a
cada cicle d'educatiu, des de Primària fins Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Inici al Rec Comtal i a la Mina de Montcada, on podran esbrinar la importància de
l'aigua per al progrés de Montcada com a poble, fent una sèrie de jocs didàctics.
A la Casa de les Aigües:
Introducció audiovisual sobre la central dels pous del Besòs i la cultura sostenible
de l'aigua.
Experiment de depuració natural de l'aigua emprant material reciclat.
Taller de trencadís on descobriran els secrets del modernisme.
Descoberta de les màquines de vapor verticals a la sala de màquines i calderes.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € grup / 2,5 persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori i jocs didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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Promoció de la salut
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DIA MUNDIAL SENSE ALCOHOL
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Donar informació als adolescents sobre els riscos que pot comportar el
consum d’alcohol.
• Conèixer els efectes de l'alcohol al nostre organisme.
•
Crear un espais on els adolescents reflexionin i puguin preguntar sobre
el consum d’alcohol.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa que es realitza a l'hora del pati a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn el consum d’alcohol.

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l'estand informatiu.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 15 de novembre, Dia Internacional sense
alcohol.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 15 de novembre, encara que preferiblement al setembre.
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DIA MUNDIAL SENSE FUM, SENSE TABAC
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Donar informació als adolescents sobre els riscos que pot comportar el
consum de tabac.
• Conèixer com ens afecte al fum del tabac al ser
fumadors actius i/o passius pels nostres pulmons.
• Crear un espai on els
adolescents reflexionin i puguin preguntar sobre el consum de tabac.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa, que es realitza a l'hora del pati, a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn el consum de tabac.
Aquesta campanya s'organitza conjuntament entre el Programa Salut i Escola i el
Servei Passa (Punt d'informació i assessorament en drogues i pantalles).

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l’estand informatiu.
S'utilitzarà material mèdic, com per exemple, el cooxímetre que analitza a través
de l'aire espirat la quantitat de monòxid de carboni (ppm: part per milió). També
s'utilitzaran díptics, pòsters, enganxines i material informatiu editat per l’Agència
de Salut de Catalunya.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 31 de maig, Dia Internacional sense tabac.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 31 de maig, encara que preferiblement al setembre.
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DIA MUNDIAL SENSE MÒBIL
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
Donar informació als adolescents, sobre els riscos que pot comportar l'abús de
pantalles.
Conèixer com ens afecte un ús abusiu.
Crear un espais on els adolescents reflexionin i puguin preguntar els seus dubtes.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa, que es realitza a l'hora del pati, a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn l'abús de les pantalles.
Tot i que és el dia mundial sense mòbil, es treballarà amb l'abús de totes les
pantalles.

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l'estand informatiu.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 15 d’abril, Dia Internacional sense mòbil.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 15 d’abril, encara que preferiblement al setembre.
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ENERGITZA[T].TALLER DE PREVENCIÓ EN BEGUDES ENERGÈTIQUES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat de cicle superior de primària, ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola
d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Prendre consciència dels efectes de les begudes energètiques i de la
seva composició.
• Trencar els mites sobre els efectes “positius” del seu
consum.
• Treballar la percepció del risc i la no normalització d’aquestes
begudes.
• Reflexionar sobre altres formules sanes per poder obtenir més
energia.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l’aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de begudes energètiques i a partir de segon d’ESO també es treballarà
com afecte quan es barreja amb alcohol.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’un hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l’avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Targetes amb la campanya, aula , material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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EXPOSICIÓ DINAMITZADA: TABAC AL DESCOBERT (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Generar actituds contràries al tabac, i el seu consum.
• Refermar la posició
dels joves que no hagin fumat mai.
• Evitar, o si més no retardar,
l'experimentació amb el tabac.

PROGRAMA
L’activitat consisteix en una exposició dinamitzada de forma molt participativa,
amb el suport de diferents plafons informatius sobre diferents temes vinculats
amb el consum de tabac. A més, disposa de pàgina web on es troben recollits
tots els plafons de l'exposició, un joc interactiu i activitats.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l’activitat seria d'1 hora o 1 hora i mitja. Si es realitza en format
online serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.
MATERIAL
L'exposició està formada per plafons informatius i un mòdul de consulta.
•11 plafons
•1 roller
•1 mòdul de consulta (amb PC i pantalla tàctil)
CALENDARI
Del 9 al 23 de març de 2021, a l’Espai Cultural Kursaal.
ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins el 8 de març, encara que preferiblement al setembre.
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EXPOSICIÓ “CONTROLES?” ONLINE
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Proporcionar informació sobre el consum de drogues (legals i no legals).
•
Informar sobre els riscos associats al consum de begudes energètiques.
•
Fomentar el bon ús de les pantalles.
• Treballar els factors de protecció
per prevenir-ne el consum.
• Enfortir coneixements i promoure una actitud
crítica respecte al consum de drogues o abús de pantalles.
• Aclarir dubtes
sobre el consum de drogues i els seus riscos.

PROGRAMA
Consisteix en una exposició dinamitzada EN LINEA per la Diputació de
Barcelona. És una exposició que està dirigida tant a adolescents (entre 12 a 15
anys), joves (majors de 16 anys), Famílies (pares, mares, inclús avis) i
professionals (professorat, representants polítics, sanitaris, tècnics de
l'ajuntament, professionals del lleure, mitjans de comunicació i cossos de
seguretat).

CARACTERÍSTIQUES
És necessari poder tenir accés a Internet i la supervisió d’un professor a l'aula.
S'incorporaria un vídeo en format visita guiada a l'exposició i diferents activitats
amb metodologies i dinàmiques participatives instantànies.

MATERIAL
Disposar d’una pissarra digital o sala d'ordinadors amb accés a internet.

CALENDARI
Del 5 d’octubre al 3 de novembre del 2020.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Fins al 4 d’octubre del 2020
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SOM-HI: PROMOCIÓ DE LA SALUT
DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 2n o 3r i 4t d’ESO.
OBJECTIUS
Entrenar els alumnes en habilitats per a la vida i l'educació en valors, posant
l'accent en la convivència amb un mateix, amb els altres i amb l'entorn.
PROGRAMA
Som-hi és una proposta didàctica per treballar les habilitats per a la vida amb cinc
eixos temàtics diferents: alcohol, addiccions, sexualitat i afectivitat, participació i
convivència.
Certes conductes i actituds poden generar situacions de risc. Es tracta de
reconèixer aquelles que posen en perill la pròpia salut i descobrir que hi ha
diverses formes de relacionar-se i gaudir de la vida.
Som-hi treballa des d'allò que és possible, no des de la prohibició.
CARACTERÍSTIQUES
El programa Som-hi inclou un assessorament permanent al professorat que
s'iniciarà amb una sessió de formació inicial, a més, es proposa una fórmula de
dinamització compartida en que el professorat compta amb el suport d’un agent
extern per intervenir a l'aula juntament amb el tutor/a.
Es planteja el treball de 10 habilitats per a la vida durant els cursos de 1r i 2n o 3r
i 4t d’ ESO.
El grup de 1r o 3r d’ESO treballarà 5 habilitats, les quals es desenvoluparan en un
total de 10 sessions per curs escolar.
El grup de 2n o 4t d’ESO treballarà 5 habilitats, les quals es desenvoluparan en
un total de 10 sessions per curs escolar.
Les 10 sessions seran compartides entre els tutors/es i l'agent extern de l’entitat
Fundesplai.
A la vegada, Som-hi inclou propostes adreçades a les famílies per tal de que es
desenvolupin de forma paral·lela al treball a les aules.
MATERIAL
El professorat disposa d’un material d’aula, cadascun dels quals incorpora una
guia didàctica i un CD amb 10 històries animades. No incorpora material per a
l'alumnat.
CALENDARI
Tot el curs.
ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues).
Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 575 34 30 /633 33 47 53, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org
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TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Fins octubre de 2020.
Es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui
superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN ALCOHOL (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer els efectes de l’alcohol.
• Experimentar sensacions del consum.
•
Reflexionar sobre els interessos econòmics de l’alcohol.
• Treballar la
pressió de grup i el saber dir que no al consum.
PROGRAMA
L’activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l’aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum d’alcohol. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns aspectes
en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’un hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32,
Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN CÀNNABIS (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer els efectes del cànnabis.
• Conscienciar dels riscos del seu
consum.
• Trencar mites en relació al cànnabis.
• Fomentar la visió crítica
entre els i les joves respecte al consum de cànnabis.
PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de cànnabis. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns
aspectes en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN DROGUES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d'alumnes de cicle superior de primària, d'ESO, batxillerat, CFGM,
CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a les addiccions.
• Entendre el motiu del
seu consum, per tal de no prendre una actitud equivocada.
• Conèixer els
factors de risc i els factors de protecció del consum.
• Donar pautes
parentals i marentals alhora de posar un límit.
• Integrar formes de
relaxar-nos davant de l'incompliment d’una norma.
• Reflexionar sobre la
importància de la comunicació i conèixer hàbits comunicatius positius i
negatius.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA,
dirigit a les famílies de les AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer
diferents aspectes en relació al consum.
Es parlarà de: Què és una droga, què vol dir que pot crear dependència,
motivacions pel consum, factors de protecció, les funcions educatives de la
família, com establir límits davant del consum, quan parlar de drogues amb els
fills/es, què hem de tenir present per establir una norma o posar un límit, que
podem fer quan ens enfadem per l'incompliment de la norma, què podem fer quan
el nostre fill/a s’ha enfadat amb nosaltres, com afavorir una bona comunicació,
hàbits comunicatius positius, hàbits comunicatius negatius i la importància de
treballar les emocions.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores dins del recinte escolar, encara que
si es prefereix es pot buscar un altre espai. No està dirigit als alumnes.
Posteriorment al taller, es facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les
famílies.

MATERIAL
Projector i ordinador

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org
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TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN L'ABÚS DE PANTALLES PER ADOLESCENTS I JOVES (AMB OPCIÓ
ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Reflexionar els avantatges i riscos que poden provocar les pantalles.
•
Conèixer els mecanismes d'addicció que tenen les pantalles.
• Incidir amb
els riscos d'aïllament que poden comportar les pantalles.
• Adquirir altres
formes d'oci sense pantalles.
Comptabilitzar
les
hores
que
hi dediquem a
•
les pantalles.
Descobrir
els
problemes
visuals
que
pot
crear
un abús a les
•
pantalles.
Aprendre
la
postura
correcte
per
poder
estar
davant
de les
•
diferents pantalles.
Observar
els
interessos
publicitaris
que
hi
ha
darrera
•
els youtubers.
Resoldre
dubtes
o
inquietuds
en
referència
les
pantalles.
•

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer els riscos de les pantalles en
relació a l'addicció, a l'ús abusiu, el temps que s'hi dedica i al factor d'aïllament
que suposa.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, projector i ordinador.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN PANTALLES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d’alumnes d’escoles bressol, educació infantil, primària, ESO, batxillerat,
CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a l'ús de les pantalles.
• Conèixer nous
efectes de les pantalles.
• Prendre consciència dels riscos que té la
sobreexposició a les pantalles i els perills de navegar per la xarxa.
•
Integrar noves pautes per posar límits als fills/es.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA
o una altra entitat (depenent de la demanda), dirigit a les famílies de les
AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació
a les pantalles. Es treballarà a partir d’un conte per poder explicar com actuar
davant de les pantalles segons l'edat i a partir d'aquest es crearà un debat sobre
cada temàtica.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores, dins del recinte escolar. Encara
que si es prefereix, es pot buscar un altre espai. Posteriorment al taller, es
facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les famílies

MATERIAL
Aula i cadires

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN TABAC (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer què és el tabac.
• Remarcar la importància de l'addicció.
•
Reflexionar com es lucren les multinacionals tabaqueres.
• Conèixer els
components d’una cigarreta.
• Saber com afecte el tabac en la salut.
• Ser
crítics en la relació del tabac amb el medi ambient.
• Treballar la pressió de
grup.
• Resoldre dubtes sobre els vapers.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de tabac. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns aspectes
en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLERS PREVENTIUS A LA FESTA MAJOR
DESTINATARIS
Alumnat d’ESO.

OBJECTIUS
• Motivar la reflexió dels alumnes al voltant d'aquells patrons de consum
d’alcohol que comporten més risc i afavorir canvis en els consums tan
normalitzats.
• Treballar sobre la percepció del risc en relació al consum de
drogues per desbanalitzar la visió que es té sobre els efectes.
• Dotar
d’eines per a la gestió dels riscos associats al consum de drogues.

PROGRAMA
Es proposa una campanya educativa i preventiva prèvia a la Festa Major de
Montcada, per tal que hi hagi un consum més responsable per part dels joves
durant la festa. La intervenció consistirà en una xerrada-debat participatiu al
voltant de missatges preventius que apareguin en el Decàleg de la Festa Major.
Estarà dinamitzada per l’entitat que gestioni la Carpa en Positiu, durant la Festa
Major.

CARACTERÍSTIQUES
La durada de l’activitat serà d'1hora i mitja, més 10 minuts de respondre una
enquesta després de la Festa Major.

MATERIAL
Decàleg de la Festa Major, material fungible.

CALENDARI
Durant les dues setmanes prèvies a la Festa Major.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins el 24 de maig.
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TEATRE INTERACTIU “1000 LIKES”
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Crear un debat reflexiu sobre els usos de les pantalles i l’assetjament
virtual.
• Donar feedback (reconeixement positiu o negatiu) als espais
virtuals creats pels personatges. Això permetrà tenir un debat sobre usos
de les TIC.
• Col·laborar o aturar l’assetjament (passant el missatge,
posant més llenya al foc, aturant el missatge, etc.). Això permetrà tenir
un debat sobre l’assetjament virtual.
• Donar l’opinió a l’hora de decidir
quina escena treballar.

PROGRAMA
És un espectacle teatral interactiu dirigit per la companyia NUS, es presenta un
cas de ciberassetjament escolar on les TIC acaben invisibilitzant la violència.
És un espectacle de Teatre fòrum, en el que es presenta un cas de
ciberassetjament escolar, patit per la protagonista principal. La llei del silenci es fa
present al llarg de tot el curs: Els companys passen o tenen por de parlar, el
professorat i la institució escolar minimitzen la problemàtica, a casa una cosa així
és inimaginable...i les TIC invisibilitzen la violència. Davant això, la protagonista
no només no troba ajuda sinó que a més se li retreu estar tot el dia enganxada al
mòbil i a l'ordinador. Aquesta actitud de negació de l'ús de les TIC en el procés
relacional i d'aprenentatge, contraresta amb la possibilitat de remar a favor dels
canvis que ja s'estan donant, per prevenir i actuar davant la violència escolar.

CARACTERÍSTIQUES
L'obra de teatre té una durada de 2 h. a l'Auditori de Montcada.
El dia de la sessió, es passarà una enquesta als i les joves sobre el seu
coneixement de les noves tecnologies, per conèixer una mica més els usos que
en fan i la seva valoració de l'activitat. Aquestes ens ajuden a saber si l'activitat ha
funcionat i conèixer una mica més la relació entre joves i TIC, per les nostres
recerques d'investigació.

MATERIAL
Es demanarà als alumnes que facin ús del seu telèfon mòbil personal, si en
tenen.

CALENDARI
El 5 o 6 de novembre del 2020. Es faran dos sessions, en dos dies diferents, en
horari de matí (a les 9 hores o a les 12 hores). A l'Auditori Municipal de Montcada
i Reixac.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
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Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins l'1 de novembre. Encara que preferiblement abans, ja que
l'aforament és limitat.
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ANEM AL TEATRE: EL VIAJE DE ULISES - TEATRE
Los dioses griegos moraban la cima del monte Olimpo y gobernaban sobre los
seres humanos influyendo sobre estos con su protección o con su abandono.
Algunos hombres se atrevieron a desafiar sus caprichos y fueron víctimas de su
ira, como en el caso de Ulises, quien al ofender a Poseidón dejando ciego a su
hijo Polifemo, este le impide volver a Ítaca dejándolo vagar sin rumbo por todo el
mar Mediterráneo. La historia de Ulises es la historia del viaje como metáfora de
la vida, de la lucha contra las dificultades y la forma de resolverlas. Un viaje lleno
de peripecias únicas y, de juegos compartidos donde cada acto, cada escena, es
un universo en sí mismo. Podemos pedirle a Ulises que nos deje, seguirle en la
búsqueda de su Ítaca esperando con ello encontrar también la nuestra.
Larga vida al héroe griego.
Espectacle guardonat amb el Premi al Millor espectacle a FETEN (Fira Europea
de les Arts Escèniques per a Nens i Nenes) 2019.
CICLE: 1r Cicle ESO, 2n Cicle ESO, Batxillerat
ESPECTACLE: El viaje de Ulises
COMPANYIA: Teatro Gorakada
GÈNERE: Teatre
DATA: 22 de gener 2021
LLOC: Teatre Municipal de Montcada i Reixac
Durada: 60 minuts, aproximadament.
Espectacle en castellà
El preu de l’espectacle és de 5€ per alumne.
Cada grup classe disposarà, si s’escau, de dues entrades gratuïtes que el/la
mestre/a podrà assignar als/les alumnes que cregui convenient. Aquestes
entrades es justificaran amb la sol·licitud dels pares.
El transport anirà a càrrec de l’escola.
Quan un grup no pugui assistir a qualsevol dels espectacles que té confirmats, ha
de comunicar-ho amb una setmana d’antelació. En cas contrari, s’haurà d’abonar
el 70% de l’import de les entrades reservades.
En els supòsits de força major, en què resulti impossible assistir a qualsevol dels
espectacles, el grup/centre educatiu no haurà d’abonar cap import. S’entendran
supòsits de força major, sens perjudici del caràcter obert de l’enumeració:
incendis, vagues, epidèmies, guerra, actes vandàlics o terroristes, dol nacional,
malaltia greu o incapacitat física greu i, en general, tots aquells supòsits que no
es puguin preveure o que no es puguin evitar, d’acord amb les disposicions
generals de l’ordenament jurídic espanyol.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans de l'1 de novembre de 2020.
PERSONA DE CONTACTE:
Hèctor Fernández Rabassa
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Ajuntament de Montcada i Reixac
Correu electrònic: hfernandez@montcada.org Telèfon: 935651122
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ANEM AL TEATRE: STRAD EL VIOLINISTA REBELDE – MÚSICA
STRAD, un espectáculo único y sin complejos para hacer vibrar al público a
través de la música.
Tras conseguir un rotundo éxito de crítica y público en su gira “Confesiones”,
STRAD presenta ahora su nuevo show. Un espectáculo único que combina
clásico, rock, flamenco, jazz, electrónica, etc., todo ello con una asombrosa y
potente puesta en escena. STRAD está formado por cinco músicos, que tendrán
como capitán de batalla al violinista Jorge Guillén, violinista principal de las
diferentes agrupaciones de Ara Malikian.
CICLE: 1r cicle i 2n cicle d'ESO
ESPECTACLE: STRAD El violinista rebelde
COMPANYIA: STRAD
GÈNERE: Música
DATA: 15 de març 2021
LLOC: Teatre Municipal de Montcada i Reixac
Durada: 60 minuts, aproximadament.
Espectacle en castellà
El preu de l'espectacle és de 5€ per alumne.
Cada grup classe disposarà, si s'escau, de dues entrades gratuïtes que el/la
mestre/a podrà assignar als/les alumnes que cregui convenient. Aquestes
entrades es justificaran amb la sol·licitud dels pares.
El transport anirà a càrrec de l'escola.
Quan un grup no pugui assistir a qualsevol dels espectacles que té confirmats, ha
de comunicar-ho amb una setmana d'antelació. En cas contrari, s'haurà d’abonar
el 70% de l'import de les entrades reservades.
En els supòsits de força major, en què resulti impossible assistir a qualsevol dels
espectacles, el grup/centre educatiu no haurà d’abonar cap import. S'entendran
supòsits de força major, sens perjudici del caràcter obert de l'enumeració:
incendis, vagues, epidèmies, guerra, actes vandàlics o terroristes, dol nacional,
malaltia greu o incapacitat física greu i, en general, tots aquells supòsits que no
es puguin preveure o que no es puguin evitar, d'acord amb les disposicions
generals de l'ordenament jurídic espanyol.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans de l'1 de novembre de 2020
PERSONA DE CONTACTE:
Hèctor Fernández Rabassa
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Ajuntament de Montcada i Reixac
Correu electrònic: hfernandez@montcada.org Telèfon: 935651122
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CLASSE A LA BIBLIOTECA (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Biblioteca
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil, primària i secundària.
OBJECTIUS
Donar a conèixer i promoure els serveis de la biblioteca.Mostrar els diferents tipus
de recursos on poder trobar informació.Donar a conèixer el fons de la biblioteca.
Promoure la biblioteca com a espai d'aprenentatge i descoberta.Aprendre a
valorar els recursos electrònics de qualitat
PROGRAMA
Benvinguda i presentació de la biblioteca, a càrrec del personal de la biblioteca.
Classe a la biblioteca, a càrrec del mestre.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una
classe sobre un tema concret amb materials del fons i els recursos de les
biblioteques.
És important que el/la mestre/a comuniqui per endavant el tema a treballar, per
tal de poder preparar els llibres i documents més adequats pel desenvolupament
de l'activitat d'acord amb el requeriments de la sessió.
El propòsit és que els alumnes facin servir els materials de la biblioteca pel seu
aprenentatge a través de la consulta de diferents fons d'informació.
En tot moment, el professor serà l'encarregat del contingut que vol treballar durant
la sessió
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Sol·licitud de carnet informatitzat pels menors de 14 anysBibliografia dels
materials preparatsAquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa
la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...)
Tutors
Bibliografia dels materials preparatsMaterials de difusió elaborats per les
biblioteques i que puguin ser d'interès (guies bibliogràfiques, punts de llibre...)
REQUISITS
Es necessiten dos mestres o un mestre i un acompanyant per les visites on
s'hagin de fer dos grups per anar a l'aula multimèdia.
OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les
assignatures, dels mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
DURADA I LLOC
La durada de l'activitat és d'1h i es realitzarà a la biblioteca.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i
Laura Expósito (expositoll@diba.cat)Responsable de la reserva de dates: Laura
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Expósito (expositoll@diba.cat)

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol
consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e
als responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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CLASSE A LA BIBLIOTECA (CAN SANT JOAN)
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO
OBJECTIUS
Conèixer i promoure els serveis de la biblioteca.
Ensenyar els diferents tipus de recursos on poder trobar informació.

PROGRAMA
Benvinguda i presentació.
Classe a la biblioteca.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una classe
sobre un tema concret amb materials del nostre fons i amb els recursos de les
biblioteques.
És important que el/la professor/a comuniqui per endavant el tema a treballar, per tal que
podem preparar els llibres i documents més adequats pel desenvolupament de l’activitat
d’acord amb el requeriments de la sessió. El propòsit és que els alumnes facin servir els
materials de la biblioteca pel seu aprenentatge a través de la consulta de diferents fons
d’informació.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita (difusió d'activitats,
guies bibliogràfiques...).
Tutors
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies
bibliogràfiques, punts de llibre...).
OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les assignatures, dels
mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
DURADA
Aproximadament 1 hora.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria
d'Educació.
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19 01.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny 2021.
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COMUNIQUEM-NOS! TALLER D'ESCRIPTURES ANTIGUES
Activitat que treballa el diferents sistemes de comunicació que s'han emprat al
llarg de la història com a eina d’entesa i que dóna a conèixer la importància de
l'escriptura des de l'antiguitat com a forma de comunicació.
Es posa atenció en l'expressió oral, pictogrames, escriptura, codis i senyals, etc.
Així com en els diferents suports que s’han utilitzat en les diferents
civilitzacions/cultures.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Experimentació amb l'activitat d'escriptura antiga i desenvolupament d'un joc de
rol/simulació per part de l'alumnat sobre un intercanvi comercial entre membres
de dues cultures diferents.
Experimentació amb els diferents sistemes vistos durant l'activitat, comparant-los
amb els que s'utilitzen actualment.
Finalment, propostes de millora dels actuals sistemes de comunicació i reflexió
crítica vers els punts forts i mancances dels sistemes de comunicació actuals.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup classe / 2,5 € per persona.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, dossier didàctic per alumne i efectes de llum i so.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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CONCURS GUANYA'T UN PUNT
ITINERARI
Concursos
INTRODUCCIÓ
Per tal que pugueu fer una bona planificació us fem un avançament de les bases i
les dates del concurs. Les bases definitives amb tota la informació es publicaran
al gener de 2021.
BASES DEL CONCURS
1. Hi haurà una única convocatòria on podran participar nois i noies entre 4 i 16
anys (ambdós inclosos), que visquin o estiguin escolaritzats a Montcada i Reixac.
2. S’establiran cinc categories segons els anys de naixement:
•Categoria A: P3, P4 i P5 d’Infantil
•Categoria B: 1r i 2n de Primària
•Categoria C: 3r i 4t de Primària
•Categoria D: 5è i 6è de Primària
•Categoria E: 1r i 2n de l’ESO
•Categoria F: 3r i 4t de l’ESO
3. El format haurà de ser de 21 x 5,5 cm. El suport cal que sigui de cartolina,
sense plasti&#64257;car i amb un nombre de tintes il·limitat.
4. Cada participant pot presentar un punt de llibre, ja sigui en la participació
individual o en la participació de les escoles.
Participació individual: darrere del punt de llibre s’ha d’enganxar una etiqueta o
un paper amb les dades següents: nom i cognoms, telèfon, any de naixement i
edat en el moment de fer el punt de llibre.
Escoles: abans del 23 de febrer s’hauran d’introduir els noms dels participants en
una aplicació web (https://aplicacions.montcada.cat/puntdellibre/) que permet,
alhora, entrar les dades i imprimir l’etiqueta que ha d’anar enganxada darrera de
cada punt.
Si l’organització detecta que algun participant presenta més d’un original, se li
comunicarà que en retiri un, i si no és possible aquesta comunicació,
l’organització n’escollirà un per a participar al concurs i desestimarà els altres.
5. Els punts de llibre es poden presentar a la Biblioteca Elisenda de Montcada i a
la Biblioteca Can Sant Joan, entre el 31 de gener i el 28 de febrer de 2021
(ambdós inclosos).
6. PREMIS. S’escolliran 2 punts guanyadors per a cadascuna de les categories.
Els premis consistiran en llibres i lots de material de pintura. Així mateix, el jurat
pot atorgar accèssits a cadascuna de les categories.
7. Els punts de llibre guanyadors podran ser impresos com a punts de llibre
commemoratius de la Diada de Sant Jordi.
8. Més endavant es comunicarà el lloc, el dia i l’hora de l’acte del veredicte i
lliurament de premis.
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9. Els punts guanyadors s'exposaran a la Biblioteca Elisenda de Montcada. Una
mostra dels punts presentats no guanyadors s'exposarà als centres escolars, a
demanada dels responsables docents.
10. Els punts de llibres premiats (premis i accèssits) no es retornaran. La resta es
podran recollir a la Biblioteca Elisenda de Montcada de l'1 al 18 de juny de 2021,
ambdós inclosos. Després d’aquesta data no es conservaran els punts de llibres
que no hagin estat recollits.
11. El jurat estarà format per: Membres de la Regidoria de Cultura i Patrimoni de
l'Ajuntament de Montcada i Reixac, membres del Departament de Comunicació i
Protocol de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i membres especialitzats del món
del dibuix i de la pintura.
LLIURAMENT DE TREBALLS
Biblioteca Elisenda de Montcada
C. Tarragona, 32
Biblioteca Can Sant Joan
C. Turó, 45
En l’horari habitual dels equipaments.
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MALETA PEDAGÒGICA: EXPRESSART
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i primària, primer cicle de secundària, també de SIEI i
d'aules que atenen alumnes amb NEE, així com d'escoles d'adults.
PROGRAMA
El projecte vol destacar que l'art és un mitjà d'expressió que ofereix unes
possibilitats gairebé infinites de comunicar idees, sentiments, opinions i emocions
i pot utilitzar els més variats materials, objectes i procediments, els quals, al seu
torn, poden significar coses ben diferents segons l'artista que els fa servir. I és
que no hi ha una tipologia d’artista única, ni una manera de fer única, ni un codi
de significats universal. Al contrari, el que hi ha és una gran diversitat d'artistes,
de maneres de treballar, d'expressions individuals i col·lectives, i de materials i
procediments que es poden emprar.
MATERIAL
Maleta amb diversos elements i una guia didàctica.
ORGANITZA
Expressart és un material didàctic creat pel Museu d’Art Contemporani de
Barcelona.
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a
crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs.
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MALETES DE LA PREHISTÒRIA
DESTINATARIS
Alumnes de primària i secundària.
PROGRAMA
L'objectiu de les maletes de la prehistòria és donar a conèixer una col·lecció d'utensilis que constitueixin una
àmplia reproducció de les eines de pedra fabricades per l'home primitiu durant el Paleolític Inferior i Mig.
MATERIAL
Tres maletes amb una guia didàctica cada una.
ORGANITZA
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs escolar.
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TALLER DE RÀDIO
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària i ESO.
OBJECTIUS
Introduir l’alumnat en el mitjà radiofònic. Ensenyar els alumnes a elaborar i produir
un programa de ràdio amb continguts i guió radiofònic d’entre 15 o 20 minuts com
a màxim. Es treballen qüestions com la redacció, el fet de parlar en públic i la
modulació la veu.
PROGRAMA
L’activitat es divideix en dues sessions. La primera consisteix a explicar com es fa
un programa de ràdio perquè els alumnes puguin preparar els continguts amb el
seu professor/a.
La segona sessió consisteix a enregistrar el programa amb els equips i el tècnic
que l’emissora desplaça fins al mateix centre escolar.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l’activitat seria de dues hores (1 per cada sessió).
MATERIAL
Dossier de treball per guiar el professor/a.
CALENDARI
Tot el curs.
ORGANITZA
Montcada Comunicació
Av. de la Unitat, 6
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 572 64 74, de dilluns a divendres, de 9 a 14h
som@laveu.cat
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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Educació en valors
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ASSETJAMENT ESCOLAR. RESPECTEM-NOS!!!
DESTINATARIS
Alumnes de 1r a 3r d'ESO.
OBJECTIUS
Aquesta presentació pretén que els joves prenguin consciència de la repercussió
que els seus actes poden tenir, del mal que poden acabar fent amb determinades
actituds i el fet de poder causar un mal perdurable i difícil d’abordar en molts
casos.
PROGRAMA
Intentar que els joves entenguin que existeixen unes normes de convivència i de
respecte, que s’adonin que els seus actes poden tenir conseqüències de vegades
legalment inacceptables.
Presentació dinàmica, que combina explicació, participació dels oients i
visualització de casos, amb vídeos i retalls de premsa sobre casos reals. Hi ha un
ampli espai per a la reflexió.
Al llarg de la presentació es buscarà la participació i la implicació del jove. També
se’l situa com a possible víctima, com afrontar la situació d’assetjament i els
passos a seguir per no tancar-se i que ho puguin explicar tot.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora. Si es vol, es podria allargar a hora i mitja.
MATERIAL
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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CAIXA DE FILOSOFIA VISUAL WONDER PONDER: EL QUE TU VULGUIS
EL QUE TU VULGUIS es tracta d'un llibre-joc presentat en una caixa que convida
a jugar i a pensar sobre la llibertat.
Ser lliure és poder fer tot el que vulguem? Pot tot el món fer el que li dóna la gana
al mateix temps? Hi ha alguna diferència entre haver d'obeir sempre i l'esclavitud?
Tu ets esclau d'algú o d'alguna cosa? Poder volar et faria més lliure? És possible
ser feliç sense ser lliure? Què és ser lliure? I perquè volem ser lliures?
I tu, què penses?
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CAIXA DE FILOSOFIA VISUAL WONDER PONDER: JO, PERSONA
JO, PERSONA, és un llibre-joc presentat a dintre d’una capsa, que invita els
lectors a rumiar sobre dues grans qüestions: «Qui sóc?» i «Què sóc?».
Gràcies a les preguntes que provoquen les imatges de la capsa, el lector-jugador
pot anar construint la seva pròpia definició de persona i anar establint les
implicacions que té ser persona en termes de drets i responsabilitats,
d'intel·ligència i emocions, de coneixement i aprenentatge.
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CAIXA DE FILOSOFIA VISUAL WONDER PONDER: MÓN CRUEL
MÓN CRUEL és un llibre-joc presentat en una caixa que convida a lectors a
pensar sobre la crueltat i sobre la nostra relació amb la crueltat d'una manera que
és alhora seriós i seriosament divertit.
Què és cruel? I què no tan cruel? Com hem de posicionar-nos davant la crueltat
aliena i què podem fer per evitar la pròpia? Hi ha vegades que la crueltat pot estar
justificada?
I tu, què penses?
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COMENÇA EL JOC. NORMES I JOVENT
DESTINATARIS
Alumnes de 2n d'ESO
OBJECTIUS
Aquesta presentació pretén situar als joves en les normes que regeixen la
societat i que ja els són d’aplicació, per ser-ne un membre responsable més.
La noia i el noi, en el seu camí cap a l’etapa adulta ha de conèixer les
conseqüències que els seus actes poden tenir des d’un punt de vista de
responsabilitat penal a partir d’un moment temporal determinat.
Al llarg de la presentació el jove és instat, també, a reflexionar sobre la
importància de prendre bones decisions, de ser crític i de posicionar-se.
PROGRAMA
Normes a la xarxa viària, a l’escola i per la convivència social.
Responsabilitat penal. Normes a partir dels 14 anys.
El jove com a part de la societat. Assumir responsabilitats.
El jove i la importància de l’actitud individual: presa de decisions.
Drogues legals (alcohol).
Drogues il·legals.
Assetjament i Ciberassetjament.
Infraccions Contra la llibertat sexual.
Furts i robatoris.
Lesions, amenaces i baralles.
Danys.
El Circuït infractor.
Aviso/truco? Denuncio?
Jove actiu – Invertir en seguretat.
Al finalitzar es farà un torn obert de paraules.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l'activitat és d’una hora però degut a la quantitat de temes tractats
es podria allargar fins a l'hora i mitja o programar una altra sessió.
MATERIAL
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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DEBAT A BAT: ART, FILOSOFIA I LITERATURA (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Literatura
DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 2n cicle d'ESO.
OBJECTIUS
Descobrir els àlbums il·lustrats com element de dinamització i descoberta a noves
formes de lectura i escriptura.Desenvolupar l'esperit emprenedor, la participació,
el pensament crític dels joves.Promoure estratègies de treball/dinamització
centrats en la participació directe, el diàleg i l'escolta.Promoure una comunitat de
pràctica orientada a explorar noves estratègies, eines i mètodes adreçades al
públic jove.
PROGRAMA
Què podem fer a la biblioteca?Pautes de comportament.Quin tipus d'informació hi
podem trobar.Dinàmica vivencial BAT.
CARACTERÍSTIQUES
La visita consta de dues parts: una sobre el funcionament de la biblioteca i una
altra de dinàmica vivencial i experimentació i reflexió en tres àmbits clau: l'art, la
filosofia i la literatura, en concret, l'àlbum il·lustrat.
Es farà una dinàmica o una altra en funció del BAT que tingui disponible la
biblioteca en el moment de concretar la data.
BAT 1: Allò que no es veu
Flotante de David Weisner
Llegir i llegir-se: Obrir allò que està per fer, per pensar i continuar.
BAT 2: El que dius i el que no dius
L’univers Than, La cosa perduda de Shaun Tan
Llegir i llegir-se; tot jugant amb les paraules i imatges, donem significat al món
exterior i a un mateix.
BAT 3: La lluita
L’enemic de Davide Cali
Llegir i llegir-se: La lluita entre un mateix i el món.
BAT 4: Somni o desig
El higo más dulce de Chris van Allsburg
Llegir i llegir-se, fantasiar, anhelar, desitjar i dormir per somiar com a camí a la
felicitat.
BAT 5: Després del després
L’univers Jimmy Liao.
Llegir i llegir-se, ajuntar les peces del puzle de la vida i tornar-se a veure.
BAT 6: Idem x Idem
Sobre la identitat sexual.
BAT 7: Rumore, rumore
Sobre la idea de rumor, prejudici i estereotip.
DURADA
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Entre 1,5h i 2 hores, a la biblioteca.
Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
• Posar ordre
• Garantir que treballen tots
• Vetllar perquè tothom treballi al
mateix ritme
Avisar
els
alumnes
que
no
es comportin (actitud, soroll...)
•
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Full de sol·licitud de carnetAquella que puntualment pugui ser d'interès
per al grup que fa la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...)
Tutors
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies
bibliogràfiques, punts de llibre...).
ORGANITZA
• Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.
• Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i
Roberto Melgosa (melgosafr@diba.cat)
• Responsable de la reserva de dates:
Gisela Ruiz (expositoll@diba.cat)
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins el 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol
consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e
als responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac

270

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Secundària. 1r Cicle ESO. Educació en valors.

DROGUES I LLEIS
DESTINATARIS
Alumnes de 1r a 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Donar a conèixer el punt de vista legal i policial sobre les drogues.
Informar sobre la normativa que regula el consum de drogues legals i il·legals.
Diferenciació entre infracció administrativa i penal.
Exemples i conclusions.
PROGRAMA
Un agent uniformat fa una xerrada sobre diversos aspectes que afecten l'àmbit de
les drogues, des de la regulació legal a les actuacions policials en diversos
supòsits, diferenciant les actuacions entre l'àmbit administratiu i el penal.
Al finalitzar es farà un torn obert de paraules.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
MATERIAL
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Oficina de Relacions amb la
Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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ENREDANT EL GÈNERE: AMOR ROMÀNTIC I PREVENCIÓ DE RELACIONS MASCLISTES
DESTINATARIS
Alumnat de 1r cicle d'ESO.
OBJECTIUS
Fer visibles els prejudicis i estereotips en la forma de relacionar-se nois i noies en
les relacions afectives.
Promoure les relacions sanes mitjançant l’adquisició de valors (corresponsabilitat,
igualtat, esforç, empatia, respecte, llibertat i cura).
Identificar les diverses violències i actituds sexistes presents en els seus entorns
(institut, família, grup d’iguals, relacions personals) i treballar l’homofòbia i la
transfòbia.
DESCRIPCIÓ
Durant el taller es treballaran les següents temàtiques:
• Identitats, estereotips i rols de gènere.
• Amor romàntic.
• Sexualitat i
diversitat sexual.
• Actituds discriminatòries dins els grups i expressió
d'emocions.
El taller facilitarà una presa de consciència al voltant d’aquestes qüestions, es
faran visibles les violències existents i es donaran eines per a una convivència
més sana, respectuosa i integradora de la diversitat.
METODOLOGIA
Es faran servir diverses metodologies:
Treball de Processos: Eines per a la facilitació de grups i relacions que afavoreix
la presa de consciencia i expressió; considera les problemàtiques i reptes com a
oportunitats per a l'aprenentatge i la transformació.
Teatre de les Oprimides: Eina que facilita les discussions dels problemes socials i
d'intervenció socioeducativa, fomentant un pensament crític.
Processos creatius: Eina que permet noves formes d’explorar la realitat i
estratègies per operar sobre aquesta, afavorint un espai per a l'espontaneïtat.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Cúrcuma.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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ESCAPE ROOMS A LA BIBLIOTECA (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Literatura i Biblioteca
DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 2n cicle de l'ESO.
OBJECTIUS
Apropar la biblioteca als adolescents de manera lúdica.Aprendre a cercar informació de manera eficient.
Conèixer els recursos informatius que hi ha a la biblioteca.Fomentar el treball en equip, la reflexió individual,
el debat i l'empatia.Relacionar la vida dels adolescents amb l'actualitat i fer que prenguin consciència de la
realitat que els envolta.Acostar els llibres als joves i fomentar gust per la lectura.
ESCAPE ROOM A ESCOLLIR
NOVETAT! També disponible en versió virtual.
Hi ha tres escape rooms disponibles que el centre pot escollir segons les seves preferències i necessitats:
1. ESCAPE ROOM FILOSÒFICA. Just o injust? A partir de diferents situacions extretes de la
literatura infantil i juvenil, els alumnes han d’escollir el seu camí tot decidint si estan davant d’una
justícia o d’una injustícia. Les situacions es representen a partir d’imatges o textos i copsen
moments concrets de la història. Són una fotografia congelada d’un moment. L’activitat està
pensada per fer-los reflexionar sobre qüestions com: Què és la justícia? Podem jutjar els altres a
partir d’una informació parcial? Quins són els nostres valors individuals de justícia?
2. ESCAPE ROOM D’INVESTIGACIÓ. 112? Hi un mort a la biblioteca. Aquesta proposta es basa en
la reconstrucció de l’assassinat d’un personatge literari. Els nostres referents són les històries
d’Agatha Christie i les sèries de detectius actuals. Mitjançant el treball en equip i la col·laboració
entre grups, els alumnes han d’esbrinar qui és el mort, qui és l’assassí, quin és el mòbil i quan, com
i on s’ha produït l’assassinat. El cas té els seus informes policials i forenses, pistes, diaris secrets,
declaracions de sospitosos i testimonis... Per què Voldemort ha assassinat al Gollum? Quin és el
mòbil perquè Mr. Poirot matés a Gerónimo Stilton?
3. ESCAPE ROOM POLITICO-SOCIAL. I si estiguéssim en guerra? Què passaria si esclatés una
guerra a casa nostra i haguéssim d’emigrar a l’orient mitjà? Com aconseguiríem els passaports per
fugir? Amb quin mitjà fugiríem? Com aconseguiríem l’asil? I si estiguéssim en guerra de Janne
Teller és la font d’inspiració d’aquesta escape room on els alumnes hauran d’anar passant diferents
etapes per aconseguir viure en un país en pau:
Etapa 1. La fugida a l’Orient Mitjà. Etapa 2. El naufragi. Etapa 3. El camp de refugiats. Etapa 4. La
malaltia al camp. Etapa 5. La vida clandestina. Final. Entrevista per aconseguir l’asil polític.
CARACTERÍSTIQUES
La metodologia de les visites es basa en el joc com a font d’aprenentatge a partir de l’experiència vivencial i
l’experimentació en grup.
Totes les escape rooms comparteixen aquests elements:
. Estimulen l’enginy individual.
. Fomenten el treball en equip.
. Faciliten espais de diàleg i debat.Permeten la reflexió
individual.Situen el joc i el temps com a al·licients en l'assoliment dels objectius del grup.
REQUISITS
És necessària la presència de dos professors per grup.
Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
• Posar ordre
• Garantir que treballen tots
• Vetllar perquè tothom treballi al mateix ritme
• Avisar els
alumnes que no es comportin (actitud, soroll...)
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DURADA I LLOC
Cada escape room tindrà una durada d'1,5 h a 2 hores i es farà a la biblioteca.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.
Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Roberto Melgosa (melgosafr@diba.cat)
Responsable de la reserva de dates: Gisela Ruiz (expositoll@diba.cat)
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
• Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolars
• Per a qualsevol consulta: Biblioteca
Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e als responsables corresponents.
• Bloc de les
biblioteques de Montcada i Reixac
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I TU, COM ET RELACIONES? PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES LGBTIFÒBIQUES I MASCLISTES
DESTINATARIS
Alumnat de 1r i 2n cicle d'ESO.
OBJECTIUS
• Prevenir i erradicar les dinàmiques de violències LGBTIfòbiques i
masclistes en el marc de l'institut.
• Entendre com operen les dinàmiques
de violència i visibilitzar tots els rols que hi ha en una dinàmica d'abús.
•
Detectar estereotips de gènere i xenòfobs, sistemes de creences
imperants i dinàmiques discriminatòries dins l'aula, i com aquests limiten
la llibertat personal i la qualitat de vida de les persones i grups.
DESCRIPCIÓ
A través de dinàmiques vivencials s'abordarà la prevenció de violències
masclistes i LGBTIQ+.
Partirem d’un marc teòric que ens servirà per reflexionar com les violències
masclistes operen sobre les identitats no normatives i sobre les dones per ampliar
la mirada respecte a la diversitat sexual i de gènere.
Oferirem eines per prevenir aquestes violències en el marc de l'institut i de la
seva quotidianitat.
METODOLOGIA
Es faran servir diverses metodologies:
Treball de Processos: Eines per a la facilitació de grups i relacions que afavoreix
la presa de consciencia i expressió; considera les problemàtiques i reptes com a
oportunitats per a l'aprenentatge i la transformació.
Teatre de les Oprimides: Eina que facilita les discussions dels problemes socials i
d'intervenció socioeducativa, fomentant un pensament crític.
Processos creatius: Eina que permet noves formes d’explorar la realitat i
estratègies per operar sobre aquesta, afavorint un espai per a l'espontaneïtat.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Cúrcuma.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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INTERNET SEGURA PER A JOVES
DESTINATARIS
Alumnes 1r a 4t d'ESO i batxillerat.
OBJECTIUS
Alertar dels perills de la xarxa internet.
Fomentar un ús adient i responsable d'internet.
Facilitar l'establiment de canals de contacte i comunicació entre policia,
educadors, pares i joves.
PROGRAMA
Educar als joves perquè naveguin de manera responsable per Internet.
Explicar les qüestions legals i la normativa vigent:
Continguts nocius. Continguts il·legals.
Oferir consells bàsics sobre:
Contrasenya.
Els virus: troians i espies.
El xat i la missatgeria instantània.
Els blocs i els fotoblocs.
Descàrregues de música, vídeos, arxius,..
Webcam.
Facilitar eines i recursos als adolescents per navegar per Internet de manera
segura.
Oferir diversos contactes d’ajuda i suport.
Al finalitzar la sessió es farà un torn obert de preguntes.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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INTERNET SEGURA. DE TU A TU
DESTINATARIS
Alumnes 1r a 4t d'ESO.
OBJECTIUS
Conscienciació dels problemes i riscos que pot generar internet i crear hàbits
saludables en la seva utilització, així com a les xarxes socials o vídeojocs.
Formar un grup d'alumnes de 3r i/o 4t d'ESO perquè assessorin a alumnes de 1r
a fer-ne un bon ús i alhora, facin de mediadors o canalitzadors de possibles
conflictes sorgits al centre.
Aquests joves formadors poden esdevenir referents i assessors per a tots els
alumnes del centre, durant el curs escolar.
PROGRAMA
Selecció i formació a un grup de 10 a 20 alumnes de 3r o 4t d'ESO (en proporció
al nombre total d'alumnes de 1r) en els següents temes: Imatges a la web,
ciberassetjament, grooming, càmera web, sexting i privacitat.
Reproducció de vídeos i/o casos reals. Reflexionar, comentar i trobar vies de
solució en cada un dels casos.
Formació entre iguals: els alumnes formadors faran dues sessions a les aules de
1r d'ESO (en petits grups) per aconsellar-los a fer-ne un bon ús.
CARACTERÍSTIQUES
Primer, 3 sessions formatives d'1 hora als alumnes formadors escollits.
Després, 2 sessions d'1 hora per a cada aula de 1r, adaptant-nos a les
característiques pròpies de cada centre i la seva disponibilitat.
És necessari ordinador portàtil, so i canó de projecció.
CALENDARI
Entre octubre i desembre, les 3 sessions al grup d'alumnes formadors.
Entre novembre i març, les sessions formatives a les aules de 1r d'ESO
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
Oficina de Relacions amb la Comunitat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Primer trimestre de curs.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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INTERNET SEGURA. XARXES SOCIALS
DESTINATARIS
Alumnes 1r a 4t d'ESO i batxillerat.
OBJECTIUS
Alertar dels perills del mal ús de les xarxes socials.
Fomentar un ús adient i responsable d'aquestes.
Facilitar l'establiment de canals de contacte i comunicació entre policia,
educadors, pares i joves.
PROGRAMA
Informar sobre que és una xarxa social.
Explicar el funcionament i els tipus de xarxes socials existents.
Explicar els riscos que pot comportar tenir i/o accedir a les xarxes socials per tal
de prevenir conductes no desitjades.
Conscienciar sobre la importància de no agregar persones desconegudes a la
xarxa social.
Explicar la responsabilitat de cada persona alhora de penjar una fotografia a
Internet.
Facilitar consells de seguretat relacionats amb les xarxes socials per tal de dotar
d’eines als oients per prevenir qualsevol risc o perill.
Facilitar contactes d’ajuda i suport.
Al finalitzar la sessió es farà un torn obert de preguntes.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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TALLER DE HIP-HOP
DESTINATARIS
Alumnes de 6è de primària i ESO.
OBJECTIUS
Fomentar entre els joves una visió positiva i constructiva sobre la diversitat
cultural i sobre el fet migratori en general.
Impulsar una reflexió crítica per part dels joves entorn dels rumors, prejudicis i
estereotips que generalment la nostra societat té sobre persones provinents
d'altres països i societats.
Influenciar positivament les relacions ente joves d'orígens culturals diversos
fomentant el respecte a la diversitat de maneres de veure el món.
Proposar activitats educatives i pedagògiques portades a terme per un equip
intercultural per a mostrar una imatge integradora i positiva de la diversitat.
CARACTERÍSTIQUES
És una activitat per combatre els rumors i estereotips sobre les persones
migrades que poden tenir els joves i que dificulten la convivència, les relacions
interculturals i el respecte cap a diferents formes de veure el món.
Per poder treballar la imatge de la immigració s'ha d'incorporar de forma obligada
un dels temes que dificulten més la convivència en la diversitat: els rumors.
Per aquesta raó reforcem l'activitat incorporant-hi la lluita contra els falsos rumors
remarcant el seu caràcter intercultural, ho fem a través d'un exemple molt valorat
pels joves: la cultura del hip-hop.
El taller s'estructura en 3 parts:
En una primera part, el taller consisteix en una xerrada -presentació amb Pau
Llonch, artista català de Hip-Hop, del grup At Versaris o amb El Nota (Xavi
Vicente) cantant de Hip-Hop de Cornellà de Llobregat.
La segona part del taller, Rimant Rumors amb Pau Llonch o amb El Nota.
La tercera part consistirà en una Masterclass de ball, a càrrec de Kimberly
Jordan.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
CALENDARI
Els tallers es realitzen d'octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió. Sensibilització i Acció
Comunitària.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
La data límit d'inscripció és el 30 de setembre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de sol·licituds. En cas que es
superi, s'aplicaran els següents criteris de selecció: ordre d'inscripció, si es
sol·liciten altres tallers pel mateix grup-classe, i si s'ha realitzat el taller amb
anterioritat.
La realització de l'activitat queda supeditada a les recomanacions i directrius que
s'emetin per l'alerta del Covid-19.
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TALLER: QUE NO ET POSIN DE MAL RUMOR
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO a partir de 2n, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Fer dubtar i reflexionar sobre els rumors existents entorn de la diversitat.
PROGRAMA
Els continguts que es tractaran seran el següents:
• Extreure sentit d’una imatge no és senzill si desconeixes el context. Els
prejudicis i estereotips acaben omplint els buits i construint una història que
moltes vegades s’allunya de la realitat.
• La nostra percepció de la realitat sempre és més receptiva a les informacions
que reforcen les creences assumides. Veiem el que volem veure o el que hem
après a veure, mentre que les realitats que no s’ajusten passen desapercebudes
amb molta més facilitat.
• Per què ens els creiem? Per què, tot i tenir informacions que ho contradiuen,
continuem creient-los? Quina influència tenen els altres en l’assumpció i
propagació dels rumors?
• Quines informacions tenim o podem aconseguir per desmuntar els rumors al
voltant de la diversitat? Som capaços d’escoltar aquestes informacions?.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat comença amb imatges i la construcció d'històries a partir d’aquestes
imatges. Però quina és la realitat que s'amaga darrera d’aquestes imatges?
S'acosta al que havíem pensat en un primer moment?
Posteriorment, els materials audiovisuals ens ajudaran a conèixer què són i com
es propaguen els rumors. El joc de la ruleta del rumor ens permetrà posar sobre
la taula els principals rumors existents sobre la diversitat al nostre entorn.
Preguntes, informacions, arguments i reflexions col·lectives seran la clau per
reflexionar sobre la veracitat o no d’aquestes històries.
Aquesta activitat està inspirada en una campanya de sensibilització que el
Cabildo de Tenerife va posar en pràctica al voltant del mercat de La Laguna.
(https://www.facebook.com/tenerifeantirrumores).
DURADA
L’activitat té una durada d'1 hora 30 minuts.
CALENDARI
El taller es realitza d'octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió. Sensibilització i Acció
Comunitària.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
La data límit per sol·licitar l'activitat és el 30 de setembre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de sol·licituds. En cas de
superar-les, s'aplicaran els següents criteris de selecció: ordre d'inscripció, si es
sol·liciten altres tallers pel mateix grup-classe, si s'ha demanat en anys anteriors.
La realització de l'activitat queda supeditada a les recomanacions i directrius que
s'emetin per l'alerta del Covid-19.
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TROBADA DE DELEGATS/DES
DESTINATARIS
Delegats/des, sots-delegats/es, corresponsals, consellers escolars i equips docents d'ESO, batxillerat i cicles
formatius.
DESCRIPCIÓ
Aquest projecte pretén ser un exemple pràctic d'ensenyar-aprendre una determinada forma de convivència,
oberta i participativa, alhora que corresponsable i solidària.
OBJECTIUS
Aprofitar la trobada per generar un espai lúdic d'autoaprenentatge i empoderament.
Convertir la trobada en un espai d'intercanvi social d'experiències entre els diferents centres de secundària.
Motivar per a una participació activa i amb sentit dins del projecte de municipi.
METODOLOGIA: Vivència-Reflexió-Transferència
És el mateix participant qui arriba a les conclusions. La participació dels alumnes en aquestes experiències
els ajuda a créixer i a reforçar l'autonomia.
CALENDARI
Dia 25 de novembre: Alumnes de 1r i 2n d'ESO.
Dia 26 de novembre: Alumnes de 3r i 4t d'ESO.
Dia 1 de desembre: Alumnes de batillerat i cicles formatius.
LLOC
Casal de gent gran Casa de la Mina.
ORGANITZA
Regidoria d'Infància i Joventut.
Per a qualsevol consulta: telèfon 617453883, de dilluns a divendres de 9h a 14 hores. Pregunteu per
Mònyka.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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VIVIM O CONVIVIM
DESTINATARIS
Alumnes de 2n d’ESO.
OBJECTIUS
Reflexionar sobre els comportaments incívics.
Prevenir situacions de risc.
CONTINGUT
Informació sobre les diferents normatives on apareixen regulats els comportaments considerats incívics.
Es parlarà sobre sorolls a la via pública, crits, música, etc. que causen molèsties al veïns.
Respecte dels espais públics, brutícia i ús del mobiliari urbà.
Situacions de risc, "botellón", addicions, tenint en compte el perjudici que comporta per un mateix i la
repercussió per a la resta de ciutadans.
METODOLOGIA
Projecció de vídeos, rol playing, conversa guiada, pluja d'idees. L'objectiu és facilitar la participació perquè
els joves pensin en el problema i puguin trobar possibles solucions.
DURADA
2 hores a la classe.
L'activitat compta amb el suport tècnic de la policia local del municipi.
ORGANITZA
Policia Local, col·labora regidoria d'Educació.
CALENDARI
A concretar.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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DEPURADORA I CASA DE LES AIGÜES DE MONTCADA I REIXAC
Visita combinada a dos equipaments relacionats amb l'aprovisionament d'aigua
potable a la població: un de modern, la depuradora del Besòs, i un altre del segle
XIX, la Casa de les Aigües, una central d'extracció i bombeig d'aigua, a més d'un
exemple rellevant de patrimoni modernista i industrial català.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

OBJECTIUS
Valorar l’aigua del curs del riu com a font de recursos diversos: abastiment,
energia, etc.
Observar i analitzar el patrimoni cultural i natural, tot fomentant-ne el respecte.
Conscienciar sobre el valor que té l’aigua.
Donar a conèixer el modernisme de fora de la ciutat de Barcelona.
Exposar els canvis que suposà la “revolució de l’aigua” dins del context general
de la Revolució Industrial (canvis tecnològics, ideològics i socials).
PROGRAMA
L'activitat es divideix en dues sessions:
Primera sessió:
A la depuradora del Besòs, a Montcada i Reixac, s'analitzarà el cicle de l’aigua,
s'observaran els canvis d’estat de l’aigua, alhora que s'explicarà el procés de
depuració.
Segona sessió:
A la Casa de les Aigües, es tractarà el paper fonamental de l'aigua per al
desenvolupament del municipi, per posar en valor la importància de la gestió
sostenible dels recursos hídrics; i a partir d'unes màquines de vapor úniques a
Catalunya es reflexionarà sobre les diferents fonts d’energia i reflexió sobre el seu
ús racional.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l'activitat és de 3 hores. Serà dinamitzada per un expert i els
trasllats es faran a peu. Si el grup s'ha desplaçat fins a Montcada i Reixac amb
autocar, el trasllat entre depuradora i Casa de les Aigües també es pot fer amb
autocar.
Si cal contractar transport, serà a càrrec del centre escolar.
Activitat gratuïta.
MATERIAL
Vídeo, fulletó, dossier didàctic, presentació audiovisual, full de valoració,
maquetes, fotos, plànols i làmines històriques, attrezzo divers.
INSCRIPCIONS
Fer la sol·licitud a l'inici del trimestre en que es vol realitzar l'activitat.
Les activitats que es realitzin en espais interiors, estaran subjectes a les mesures
preventives vigents a les instal·lacions.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Tel. 93 238 93 51 / reserves.pmes@amb.cat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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EL JOC DE L'AIGUÒMETRE
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO.
OBJECTIUS
El programa d'educació ambiental de la conca del Besòs té com a objectiu
reforçar l'estudi de la conca i dels seus rius per donar una visió més global de
l'aigua, de la vida que s'hi amaga, dels seus aprofitaments, dels seus impactes i
de les accions endegades per corregir-los.
PROGRAMA
Taller a l'aula, plantejat com un joc, pensat per reflexionar sobre l'eficiència i la
contaminació de l'aigua.
Aquest taller està plantejat com un petit joc de simulació que es juga per equips
amb un taulell i amb el suport d'un PowerPoint. El joc pretén tractar la gestió de
l'aigua a l'àmbit de les llars i dels espais col·lectius de ciutats i pobles. Es basa en
la formulació d'una sèrie de preguntes amb diferents possibles respostes. Els
diferents equips han d'optar per la que troben més sostenible.
Cada equip té un taulell amb les preguntes que es van formulant des del
PowerPoint, una caixa-embassament i una caixa-depuradora. L'equip comença
amb un nombre determinat de gotes d'aigua blava (aigua neta) a l'embassament.
En funció de com resolen les accions que se'ls plantegen poden anar perdent
gotes d'aigua blaves. Les accions plantejades són de dos tipus: accions que
tenen relació amb l'eficiència en el consum i accions que tenen relació amb la
contaminació. En funció de com resolen les segones poden també acumular
gotes marrons (aigua bruta) en la depuradora.
El PowerPoint valora quantes gotes de cada tipus perdran o guanyaran en funció
de l'opció escollida en cada acció.
DURADA
L'activitat té una durada de 90 minuts.
Per a reserves o per resoldre dubtes: Aprèn serveis ambientals, de dilluns a
divendres de 9 a 14h. Tel. 93 842 81 11, a/e: apren@apren.cat
INSCRIPCIÓ
Fins al 30 d'octubre de 2020. Places limitades, s'atendran les demandes per
rigorós ordre d'inscripció.
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VIDA D'UN RIU
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO.
OBJECTIUS
El programa d'educació ambiental de la conca del Besòs té com a objectiu
reforçar l'estudi de la conca i dels seus rius per donar una visió més global de
l'aigua, de la vida que s'hi amaga, dels seus aprofitaments, dels seus impactes i
de les accions endegades per corregir-los.
PROGRAMA
Sortida per la conca del Besòs comparant el curs alt a la riera de Martinet, el curs
mig a Can Cabanyes i el curs baix a Sant Adrià.
Aquesta activitat està plantejada com un viatge que recorre el riu des del curs alt,
passant pel curs mig i fins a la desembocadura. El viatge permet fer un estudi
comparatiu de l'estat de conservació de tots tres trams.
La 1a parada es fa a la riera de Martinet a Aiguafreda. Aquest petit curs fluvial té
un excel·lent estat de conservació. En aquesta parada recollirem tota una sèrie de
paràmetres que ens permetran comparar el seu estat amb els cursos mig i baix.
També fem un petit mostreig de macroinvertebrats que ens ajudarà a tenir una
idea de la qualitat de l'aigua.
En la segona parada al riu Congost a can Cabanyes reproduïrem tant la recollida
de paràmetres com el mostreig. Dinarem a la pineda de can Cabanyes.
Finalment ens desplaçarem fins a la desembocadura, on recollirem també els
mateixos paràmetres i farem una valoració dels tres punts visitats.
DURADA
Activitat de tot el dia.
TRANSPORT
El transport anirà a càrrec del centre.
Per a reserves o per resoldre dubtes: Aprèn serveis ambientals, de dilluns a
divendres de 9 a 14h.Tel. 93 842 81 11, a/e: apren@apren.cat
INSCRIPCIÓ
Fins al 30 d'octubre de 2020. Places limitades, s'atendran les demandes per
rigorós ordre d'inscripció.
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ELS SECRETS DE LA CASA DE LES AIGÜES
Una descoberta de l'element més singular del patrimoni cultural de Montcada: la
Casa de les Aigües. Amb aquesta visita guiada els alumnes esbrinaran tot el
funcionament de la central d'extracció i bombeig d'aigua dolça del Besòs a la
ciutat de Barcelona.
DESTINATARIS
Alumnes de cicles mitjà i superior d'educació primària, ESO, batxillerat i cicles
formatius. Sempre amb els continguts adients a cada cicle educatiu.
METODOLOGIA
Amb aquesta visita els participants podran esbrinar el paper fonamental de l’aigua
en la història de Montcada a partir d'una passejada pels diferents espais que
conformen la Casa de les Aigües i del seu entorn (riu Besòs). Durant el recorregut
els visitants podran copsar l’esperit del Modernisme i la seva plasmació en un
dels exemples més rellevants del patrimoni industrial català.
Serà dinamitzada per una persona experta.
DURADA
La durada de l'activitat és de 1.30 hores.
PREU
75€ grup (màxim 30 alumnes) / 3 € persona
CALENDARI
Tot l'any
MATERIAL
Material audiovisual i dossier didàctic.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar
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ITINERARI MEDIEVAL A L'ERMITA DE REIXAC
Descobriment del patrimoni cultural d'origen medieval conservat a Montcada.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior d'educació primària, d'ESO, batxillerat i cicles
formatius.
OBJECTIUS
Contextualització de l'edat mitjana a Montcada i Reixac, a través dels seus
testimonis patrimonials.
Identificació i difusió dels referents medievals conservats a la localitat.
Comprensió de la història des d'una perspectiva local, més propera i entenedora.
METODOLOGIA
Ruta pel Camí de la Font del Tort fins camí de Can Piqué. Des d’allà, pujada a
l’ermita de Reixac. Comentari i observació de l’entorn, Parc de la Serralada de la
Marina, biodiversitat, etc.
Es completa amb la visita a l’antiga església de Reixac, magnífic exemple de
l’arquitectura medieval.
Serà dinamitzada per una persona experta.
DURADA
La pujada està prevista en 45 minuts.
La durada de l'activitat és de 2 hores aproximadament.
PREU
90 € grup classe / 3,6 € persona
CALENDARI
Tot l'any
OBSERVACIONS
Existeix l'opció de fer l'itinerari amb autocar per la Montcada Medieval, de 3h de
durada:
Museu Montcada
Rec Comtal
Torre dels Frares
Ermita de Reixac
La contractació del transport anirà a càrrec del centre educatiu interessat. La
Generalitat de Catalunya ofereix un programa d'ajuts al transport per a sortides al
patrimoni cultural català (ArGO!nautes), que el centre educatiu haurà de
demanar. Més informació: http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
MATERIAL
Dossier de treball per a cada alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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ITINERARI PER LA MONTCADA MODERNISTA
Aquest itinerari convida a descobrir el patrimoni arquitectònic modernista a
Montcada i Reixac.
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, de Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Visita dinamitzada pels racons modernistes de Montcada: descobriment
d'habitatges d'estiueig, com la Torre Vila (Cactus) al centre del poble, i visita
guiada a la Casa de les Aigües, la veritable joia modernista del patrimoni cultural
montcadenc.
Serà dinamitzada per una persona experta i els trasllats es faran a peu.
DURADA
La durada de l'activitat és des de 2 h aproximadament.
PREU
90€ grup / 3,6 € persona (màxim 30 alumnes)
CALENDARI
Tot l'any
MATERIAL
Dossier didàctic per alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22 de dilluns a divendres de 9 h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.

295

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Secundària. 2n Cicle ESO. Coneixement del medi.

ITINERARI: AIGÜES DE MONTCADA
Descobrirem el llegat arquitectònic relacionat amb la importància de l'aigua a
Montcada i Reixac des de l'antiguitat fins avui.
DESTINATARIS
Alumnes del cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Passeig pel Parc de les Aigües on es visitarà:
1. El Rec Comtal i la Casa de la Mina, referents de l'aprofitament de l'aigua de
l'època medieval al segle XVIII.
2. La Casa de les Aigües, símbol de les innovacions tecnològiques de la
Revolució Industrial de finals del segle XIX i joia modernista del patrimoni cultural
montcadenc.
Activitat dinamitzada per una persona experta.
Els trasllats es faran a peu.
DURADA
L'activitat és de 2 h aproximadament.
MATERIAL
Un dossier didàctic per alumne.
PREU
90€ grup / 3,6 persona (màxim 30 alumnes).
CALENDARI
Tot l'any
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: CONEIX ELS IBERS DE LES MALESES I EL SEU POBLAT
Excursió guiada i dinamitzada al jaciment ibèric de Les Maleses.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Conèixer els primer pobladors del municipi, els ibers.
Entendre la seva manera de viure: l'urbanisme, la vida quotidiana, els oficis a
través de les restes arqueològiques que es conserven al cim Pi Candeler de la
Serralada de Marina.
METODOLOGIA
Visita dinamitzada per un arqueòleg.
1. Caminada fins al cim de Les Maleses (40 minuts).
Després de deixar l'autocar al cim de la Vallençana es fa un recorregut pel Parc
de la Serralada de Marina fins al poblat de Les Maleses.
2. Descoberta i interpretació de les restes arqueològiques del poblat ibèric.
DURADA
La durada de l'activitat és de 2,5 hores aproximadament.
Flexibilitat d'horaris segons les necessitats de cada grup.
OBSERVACIONS
Els trasllats al cim de la Vallençana es fan en autocar. La contractació del
transport anirà a càrrec del centre escolar. La Generalitat de Catalunya ofereix un
programa d'ajuts al transport per a sortides al patrimoni cultural català
(ArGO!nautes), que el centre educatiu haurà de demanar. Més informació:
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
PREU
90 € grup / 3,6 € persona (màxim 30 alumnes).
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Dossier didàctic: Els ibers. Primers pobladors de Montcada i Reixac.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: LLEGIM PAISATGE. MONTCADA, DE POBLE A CIUTAT
Passeig fins al Turó de Montcada per descobrir els diferents paisatges del
municipi, la formació geològica, la seva evolució urbana i les transformacions
produïdes per la modernització i la industrialització.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Recomanat per alumnes de PFI.
METODOLOGIA
Breu introducció audiovisual sobre la el relleu i la geografia local, i l'evolució
paisatgística del municipi.
Visita a indrets concrets propers al museu a fi d'observar i comparar amb
fotografies antigues com va ésser modificat l'entorn rural de Montcada fa menys
de cent anys, i perquè es produïren aquests canvis.
Aplicació de conceptes de geografia física i econòmica dins de la visió evolutiva
del municipi.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
90 € per grup.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, cartografia i fotografies antigues.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. C. Major, 32.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta tot l'any.
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LA FÀBRICA DE L'AIGUA: VISITA TEATRALITZADA A LA CASA DE LES AIGÜES
La Casa de les Aigües és una de les joies del patrimoni industrial de Catalunya.
Dos personatges molt singulars traslladaran els alumnes a 1879, el moment de la
inauguració d'aquesta meravellosa central d'extracció d'aigües.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art i tecnologia, sempre adequades a cada cicle educatiu.

la fàbrica de l'aigua

METODOLOGIA
21 de juny de 1879: l'arquitecte Antoni Rovira i Trias té el plaer de rebre una
delegació d'alumnes de Montcada i Reixac que s'ha pres la molèstia de viatjar
136 anys endarrere per assistir a l'acte inaugural d'un recinte que suposa la
solució a la gravíssima sequera que pateix la Ciutat Comtal. L'arquitecte
municipal de Barcelona d'aleshores els ensenyarà el complex, però no compta
amb la interrupció i sorpreses d'un dels treballadors de l'edifici, en Josep, un
estrafolari personatge veí de la Montcada de finals del segle XIX.
Visita teatralitzada guiada per un grup d'actors/historiadors.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
150 € grup / 6 € persona
CALENDARI
Tot l'any.
OBSERVACIONS
En cas que calgui l'ús d'un autocar per fer els trasllats del centre educatiu a la
Casa de les Aigües, aquest no és inclòs al preu de l'activitat. La contractació anirà
a càrrec del centre educatiu interessat. La Generalitat de Catalunya ofereix un
programa d'ajuts al transport per a sortides al patrimoni cultural català
(ArGO!nautes), que el centre educatiu deurà de demanar. Més informació:
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
MATERIAL
La visita serà amenitzada amb efectes audiovisuals i sensorials així com jocs
didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta tot l'any.
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LA MONTCADA MODERNA I CONTEMPORÀNIA. ELS SEUS ORÍGENS
Visita dinamitzada al Museu Municipal Montcada.
DESTINATARIS
Alumnes de 3r i 4t d'ESO. Recomanada també per a alumnes de PFI-PTT
OBJECTIUS
Oferir a l'alumne/a una visió de la Montcada actual i dels esdeveniments que l'han
configurada. S'incideix en els orígens de Montcada, d'època Antiga i Medieval,
però també en la transició d'un medi rural a l'urbà actual amb l'arribada de la
industrialització.
METODOLOGIA
Un viatge a través del temps, del present al passat i els orígens del poble. Des del
territori, els éssers vius que l'habiten a l'anàlisi de les singularitats urbanes i
geogràfiques de Montcada: rius, autopistes, vies de tren, barris, camins,
carreteres, fonts, industria, polígons. Anàlisi comarcal del territori del municipi.
Mapa interactiu.
Tipus de poblament, barris, comunicacions, sectors econòmics.
La riquesa aqüífera i la ubicació, factors determinants de la seva evolució.
L'arrel rural, el passat estiuejant i el pas de poble a ciutat.
Patrimoni cultural de l'aigua: Rec Comtal, Mina, Casa Aigües.
Anàlisi de la galeria "Persones, personatges i personalitats" del poble.
La indústria a Montcada, antecedents a l'edat moderna: el paper i el cànem.
Audiovisual animat sobre la fabricació del paper als antics molins hidraúlics.
L'arrel rural. Pagesia i aristocràcia.Els Montcada a Montcada: els origens de la
nisaga medieval.Curt animat de contextualització genèrica.
Tot basant-nos en l'arqueologia com a font primària, s'hi ofereix una panoràmica
detallada del món ibèric al poblat de Les Maleses, jaciment ibèric de Montcada i
Reixac, mitjançant l'exposició dels vestigis ceràmics, petris i metal·lúrgics i de la
recreació històrica d'àrees singulars, com ara la zona ritual.
Recursos tàctils i audiovisuals, maqueta del poblat reconstruït i àmbit d'escriptura
ibèrica.
DURADA
1,5 h
PREU
Activitat gratuïta
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Dossier de treball per alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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RECERCA APLICADA: BIODIVERSITAT AL TURÓ DE MONTCADA
Els alumnes descobriran el medi natural proper mitjançant un recorregut de
descoberta de l'entorn, de la fauna i de la flora. La descoberta es realitzarà al
bosc mediterrani.
DESTINATARIS
Alumnes d’ESO, batxillerat, CFGM i CFGS.
OBJECTIUS
Identificar les diferents espècies de fauna i flora del Turó de Montcada.
Reflexionar sobre el valor del medi natural més proper per assolir un model de
creixement i de progrés sostenible amb la natura.
METODOLOGIA
Passejada pel bosc per observar les seves característiques i aprendre a detectar
les diferents plantes i animals que hi viuen. Identificació de fauna i flora
observada a partir de material visual i descriptiu.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada de 3 hores.
CALENDARI
Gener-Juny de 2021.
MATERIAL
Fitxes d’identificació de fauna i flora.
ORGANITZACIÓ
Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
Gestiona: ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca.
A/e: acer@acer-associacio.org
Telf. 667467503- 629350221
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs, a partir de setembre de 2020.
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TALLER: UN DIA DE 1714. LA VIDA QUOTIDIANA A MONTCADA DURANT L’EDAT MODERNA
Taller que apropa els alumnes a les maneres de viure i pensar durant l’Edat
Moderna, un dels períodes menys coneguts de la nostra història.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, d'ESO i de Batxillerat.
METODOLOGIA
Introducció audiovisual amb una breu contextualització de l'època, incidint en la
importància dels documents històrics i dels vestigis arqueològics per conèixer el
passat.
Experimentació directa d'aspectes de la vida quotidiana de l'època: l'alimentació,
les creences, els jocs i temps de lleure, els oficis, el paper de la mort, ... Els nois i
noies manipularan objectes autèntics o bé rèpliques fidels, observaran imatges i
gravats, intentaran orientar-se amb mapes de l'època, participaran en un joc de
simulació/rol, etc. A mode de suport, es mostraran exemples com el del Mercat
del Born de Barcelona, on l’arqueologia ha estat determinant per completar les
fonts escrites existents.
DURADA
L'activitat té una durada de 3 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 € persona.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, dossier didàctic per a l'alumne. Material i
continguts adaptats a cada cicle educatiu.
ORGANITZA
Museu Municipal de Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores. museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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UN MÓN D'AIGUA: TALLER AL PARC DE LES AIGÜES
Amb aquest taller els alumnes podran esbrinar, mitjançant un joc de pistes, la
història del nostre poble a través de l'aigua, els secrets del modernisme i l'enginy
que va canviar el món: la màquina de vapor. Tot emmarcat en tres dels espais
més singulars del nostre patrimoni arquitectònic: el Rec Comtal, la mina de
Montcada i la meravellosa Casa de les Aigües.
DESTINATARIS
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art, ciència, tecnologia i medi ambient, sempre adequada a
cada cicle d'educatiu, des de Primària fins Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Inici al Rec Comtal i a la Mina de Montcada, on podran esbrinar la importància de
l'aigua per al progrés de Montcada com a poble, fent una sèrie de jocs didàctics.
A la Casa de les Aigües:
Introducció audiovisual sobre la central dels pous del Besòs i la cultura sostenible
de l'aigua.
Experiment de depuració natural de l'aigua emprant material reciclat.
Taller de trencadís on descobriran els secrets del modernisme.
Descoberta de les màquines de vapor verticals a la sala de màquines i calderes.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € grup / 2,5 persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori i jocs didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.

304

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Secundària. 2n Cicle ESO. Promoció de la salut.

Promoció de la salut
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DIA MUNDIAL SENSE ALCOHOL
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Donar informació als adolescents sobre els riscos que pot comportar el
consum d’alcohol.
• Conèixer els efectes de l'alcohol al nostre organisme.
•
Crear un espais on els adolescents reflexionin i puguin preguntar sobre
el consum d’alcohol.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa que es realitza a l'hora del pati a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn el consum d’alcohol.

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l'estand informatiu.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 15 de novembre, Dia Internacional sense
alcohol.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 15 de novembre, encara que preferiblement al setembre.
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DIA MUNDIAL SENSE FUM, SENSE TABAC
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Donar informació als adolescents sobre els riscos que pot comportar el
consum de tabac.
• Conèixer com ens afecte al fum del tabac al ser
fumadors actius i/o passius pels nostres pulmons.
• Crear un espai on els
adolescents reflexionin i puguin preguntar sobre el consum de tabac.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa, que es realitza a l'hora del pati, a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn el consum de tabac.
Aquesta campanya s'organitza conjuntament entre el Programa Salut i Escola i el
Servei Passa (Punt d'informació i assessorament en drogues i pantalles).

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l’estand informatiu.
S'utilitzarà material mèdic, com per exemple, el cooxímetre que analitza a través
de l'aire espirat la quantitat de monòxid de carboni (ppm: part per milió). També
s'utilitzaran díptics, pòsters, enganxines i material informatiu editat per l’Agència
de Salut de Catalunya.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 31 de maig, Dia Internacional sense tabac.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 31 de maig, encara que preferiblement al setembre.
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DIA MUNDIAL SENSE MÒBIL
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
Donar informació als adolescents, sobre els riscos que pot comportar l'abús de
pantalles.
Conèixer com ens afecte un ús abusiu.
Crear un espais on els adolescents reflexionin i puguin preguntar els seus dubtes.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa, que es realitza a l'hora del pati, a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn l'abús de les pantalles.
Tot i que és el dia mundial sense mòbil, es treballarà amb l'abús de totes les
pantalles.

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l'estand informatiu.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 15 d’abril, Dia Internacional sense mòbil.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 15 d’abril, encara que preferiblement al setembre.
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ENERGITZA[T].TALLER DE PREVENCIÓ EN BEGUDES ENERGÈTIQUES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat de cicle superior de primària, ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola
d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Prendre consciència dels efectes de les begudes energètiques i de la
seva composició.
• Trencar els mites sobre els efectes “positius” del seu
consum.
• Treballar la percepció del risc i la no normalització d’aquestes
begudes.
• Reflexionar sobre altres formules sanes per poder obtenir més
energia.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l’aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de begudes energètiques i a partir de segon d’ESO també es treballarà
com afecte quan es barreja amb alcohol.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’un hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l’avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Targetes amb la campanya, aula , material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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EXPOSICIÓ DINAMITZADA: TABAC AL DESCOBERT (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Generar actituds contràries al tabac, i el seu consum.
• Refermar la posició
dels joves que no hagin fumat mai.
• Evitar, o si més no retardar,
l'experimentació amb el tabac.

PROGRAMA
L’activitat consisteix en una exposició dinamitzada de forma molt participativa,
amb el suport de diferents plafons informatius sobre diferents temes vinculats
amb el consum de tabac. A més, disposa de pàgina web on es troben recollits
tots els plafons de l'exposició, un joc interactiu i activitats.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l’activitat seria d'1 hora o 1 hora i mitja. Si es realitza en format
online serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.
MATERIAL
L'exposició està formada per plafons informatius i un mòdul de consulta.
•11 plafons
•1 roller
•1 mòdul de consulta (amb PC i pantalla tàctil)
CALENDARI
Del 9 al 23 de març de 2021, a l’Espai Cultural Kursaal.
ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins el 8 de març, encara que preferiblement al setembre.
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EXPOSICIÓ “CONTROLES?” ONLINE
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Proporcionar informació sobre el consum de drogues (legals i no legals).
•
Informar sobre els riscos associats al consum de begudes energètiques.
•
Fomentar el bon ús de les pantalles.
• Treballar els factors de protecció
per prevenir-ne el consum.
• Enfortir coneixements i promoure una actitud
crítica respecte al consum de drogues o abús de pantalles.
• Aclarir dubtes
sobre el consum de drogues i els seus riscos.

PROGRAMA
Consisteix en una exposició dinamitzada EN LINEA per la Diputació de
Barcelona. És una exposició que està dirigida tant a adolescents (entre 12 a 15
anys), joves (majors de 16 anys), Famílies (pares, mares, inclús avis) i
professionals (professorat, representants polítics, sanitaris, tècnics de
l'ajuntament, professionals del lleure, mitjans de comunicació i cossos de
seguretat).

CARACTERÍSTIQUES
És necessari poder tenir accés a Internet i la supervisió d’un professor a l'aula.
S'incorporaria un vídeo en format visita guiada a l'exposició i diferents activitats
amb metodologies i dinàmiques participatives instantànies.

MATERIAL
Disposar d’una pissarra digital o sala d'ordinadors amb accés a internet.

CALENDARI
Del 5 d’octubre al 3 de novembre del 2020.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Fins al 4 d’octubre del 2020
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SOM-HI: PROMOCIÓ DE LA SALUT
DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 2n o 3r i 4t d’ESO.
OBJECTIUS
Entrenar els alumnes en habilitats per a la vida i l'educació en valors, posant
l'accent en la convivència amb un mateix, amb els altres i amb l'entorn.
PROGRAMA
Som-hi és una proposta didàctica per treballar les habilitats per a la vida amb cinc
eixos temàtics diferents: alcohol, addiccions, sexualitat i afectivitat, participació i
convivència.
Certes conductes i actituds poden generar situacions de risc. Es tracta de
reconèixer aquelles que posen en perill la pròpia salut i descobrir que hi ha
diverses formes de relacionar-se i gaudir de la vida.
Som-hi treballa des d'allò que és possible, no des de la prohibició.
CARACTERÍSTIQUES
El programa Som-hi inclou un assessorament permanent al professorat que
s'iniciarà amb una sessió de formació inicial, a més, es proposa una fórmula de
dinamització compartida en que el professorat compta amb el suport d’un agent
extern per intervenir a l'aula juntament amb el tutor/a.
Es planteja el treball de 10 habilitats per a la vida durant els cursos de 1r i 2n o 3r
i 4t d’ ESO.
El grup de 1r o 3r d’ESO treballarà 5 habilitats, les quals es desenvoluparan en un
total de 10 sessions per curs escolar.
El grup de 2n o 4t d’ESO treballarà 5 habilitats, les quals es desenvoluparan en
un total de 10 sessions per curs escolar.
Les 10 sessions seran compartides entre els tutors/es i l'agent extern de l’entitat
Fundesplai.
A la vegada, Som-hi inclou propostes adreçades a les famílies per tal de que es
desenvolupin de forma paral·lela al treball a les aules.
MATERIAL
El professorat disposa d’un material d’aula, cadascun dels quals incorpora una
guia didàctica i un CD amb 10 històries animades. No incorpora material per a
l'alumnat.
CALENDARI
Tot el curs.
ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues).
Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 575 34 30 /633 33 47 53, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org
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TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Fins octubre de 2020.
Es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui
superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN ALCOHOL (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer els efectes de l’alcohol.
• Experimentar sensacions del consum.
•
Reflexionar sobre els interessos econòmics de l’alcohol.
• Treballar la
pressió de grup i el saber dir que no al consum.
PROGRAMA
L’activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l’aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum d’alcohol. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns aspectes
en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’un hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32,
Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN CÀNNABIS (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer els efectes del cànnabis.
• Conscienciar dels riscos del seu
consum.
• Trencar mites en relació al cànnabis.
• Fomentar la visió crítica
entre els i les joves respecte al consum de cànnabis.
PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de cànnabis. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns
aspectes en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN DROGUES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d'alumnes de cicle superior de primària, d'ESO, batxillerat, CFGM,
CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a les addiccions.
• Entendre el motiu del
seu consum, per tal de no prendre una actitud equivocada.
• Conèixer els
factors de risc i els factors de protecció del consum.
• Donar pautes
parentals i marentals alhora de posar un límit.
• Integrar formes de
relaxar-nos davant de l'incompliment d’una norma.
• Reflexionar sobre la
importància de la comunicació i conèixer hàbits comunicatius positius i
negatius.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA,
dirigit a les famílies de les AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer
diferents aspectes en relació al consum.
Es parlarà de: Què és una droga, què vol dir que pot crear dependència,
motivacions pel consum, factors de protecció, les funcions educatives de la
família, com establir límits davant del consum, quan parlar de drogues amb els
fills/es, què hem de tenir present per establir una norma o posar un límit, que
podem fer quan ens enfadem per l'incompliment de la norma, què podem fer quan
el nostre fill/a s’ha enfadat amb nosaltres, com afavorir una bona comunicació,
hàbits comunicatius positius, hàbits comunicatius negatius i la importància de
treballar les emocions.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores dins del recinte escolar, encara que
si es prefereix es pot buscar un altre espai. No està dirigit als alumnes.
Posteriorment al taller, es facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les
famílies.

MATERIAL
Projector i ordinador

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org
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TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN L'ABÚS DE PANTALLES PER ADOLESCENTS I JOVES (AMB OPCIÓ
ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Reflexionar els avantatges i riscos que poden provocar les pantalles.
•
Conèixer els mecanismes d'addicció que tenen les pantalles.
• Incidir amb
els riscos d'aïllament que poden comportar les pantalles.
• Adquirir altres
formes d'oci sense pantalles.
Comptabilitzar
les
hores
que
hi dediquem a
•
les pantalles.
Descobrir
els
problemes
visuals
que
pot
crear
un abús a les
•
pantalles.
Aprendre
la
postura
correcte
per
poder
estar
davant
de les
•
diferents pantalles.
Observar
els
interessos
publicitaris
que
hi
ha
darrera
•
els youtubers.
Resoldre
dubtes
o
inquietuds
en
referència
les
pantalles.
•

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer els riscos de les pantalles en
relació a l'addicció, a l'ús abusiu, el temps que s'hi dedica i al factor d'aïllament
que suposa.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, projector i ordinador.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN PANTALLES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d’alumnes d’escoles bressol, educació infantil, primària, ESO, batxillerat,
CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a l'ús de les pantalles.
• Conèixer nous
efectes de les pantalles.
• Prendre consciència dels riscos que té la
sobreexposició a les pantalles i els perills de navegar per la xarxa.
•
Integrar noves pautes per posar límits als fills/es.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA
o una altra entitat (depenent de la demanda), dirigit a les famílies de les
AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació
a les pantalles. Es treballarà a partir d’un conte per poder explicar com actuar
davant de les pantalles segons l'edat i a partir d'aquest es crearà un debat sobre
cada temàtica.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores, dins del recinte escolar. Encara
que si es prefereix, es pot buscar un altre espai. Posteriorment al taller, es
facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les famílies

MATERIAL
Aula i cadires

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN TABAC (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer què és el tabac.
• Remarcar la importància de l'addicció.
•
Reflexionar com es lucren les multinacionals tabaqueres.
• Conèixer els
components d’una cigarreta.
• Saber com afecte el tabac en la salut.
• Ser
crítics en la relació del tabac amb el medi ambient.
• Treballar la pressió de
grup.
• Resoldre dubtes sobre els vapers.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de tabac. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns aspectes
en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLERS PREVENTIUS A LA FESTA MAJOR
DESTINATARIS
Alumnat d’ESO.

OBJECTIUS
• Motivar la reflexió dels alumnes al voltant d'aquells patrons de consum
d’alcohol que comporten més risc i afavorir canvis en els consums tan
normalitzats.
• Treballar sobre la percepció del risc en relació al consum de
drogues per desbanalitzar la visió que es té sobre els efectes.
• Dotar
d’eines per a la gestió dels riscos associats al consum de drogues.

PROGRAMA
Es proposa una campanya educativa i preventiva prèvia a la Festa Major de
Montcada, per tal que hi hagi un consum més responsable per part dels joves
durant la festa. La intervenció consistirà en una xerrada-debat participatiu al
voltant de missatges preventius que apareguin en el Decàleg de la Festa Major.
Estarà dinamitzada per l’entitat que gestioni la Carpa en Positiu, durant la Festa
Major.

CARACTERÍSTIQUES
La durada de l’activitat serà d'1hora i mitja, més 10 minuts de respondre una
enquesta després de la Festa Major.

MATERIAL
Decàleg de la Festa Major, material fungible.

CALENDARI
Durant les dues setmanes prèvies a la Festa Major.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins el 24 de maig.
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TEATRE INTERACTIU “1000 LIKES”
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Crear un debat reflexiu sobre els usos de les pantalles i l’assetjament
virtual.
• Donar feedback (reconeixement positiu o negatiu) als espais
virtuals creats pels personatges. Això permetrà tenir un debat sobre usos
de les TIC.
• Col·laborar o aturar l’assetjament (passant el missatge,
posant més llenya al foc, aturant el missatge, etc.). Això permetrà tenir
un debat sobre l’assetjament virtual.
• Donar l’opinió a l’hora de decidir
quina escena treballar.

PROGRAMA
És un espectacle teatral interactiu dirigit per la companyia NUS, es presenta un
cas de ciberassetjament escolar on les TIC acaben invisibilitzant la violència.
És un espectacle de Teatre fòrum, en el que es presenta un cas de
ciberassetjament escolar, patit per la protagonista principal. La llei del silenci es fa
present al llarg de tot el curs: Els companys passen o tenen por de parlar, el
professorat i la institució escolar minimitzen la problemàtica, a casa una cosa així
és inimaginable...i les TIC invisibilitzen la violència. Davant això, la protagonista
no només no troba ajuda sinó que a més se li retreu estar tot el dia enganxada al
mòbil i a l'ordinador. Aquesta actitud de negació de l'ús de les TIC en el procés
relacional i d'aprenentatge, contraresta amb la possibilitat de remar a favor dels
canvis que ja s'estan donant, per prevenir i actuar davant la violència escolar.

CARACTERÍSTIQUES
L'obra de teatre té una durada de 2 h. a l'Auditori de Montcada.
El dia de la sessió, es passarà una enquesta als i les joves sobre el seu
coneixement de les noves tecnologies, per conèixer una mica més els usos que
en fan i la seva valoració de l'activitat. Aquestes ens ajuden a saber si l'activitat ha
funcionat i conèixer una mica més la relació entre joves i TIC, per les nostres
recerques d'investigació.

MATERIAL
Es demanarà als alumnes que facin ús del seu telèfon mòbil personal, si en
tenen.

CALENDARI
El 5 o 6 de novembre del 2020. Es faran dos sessions, en dos dies diferents, en
horari de matí (a les 9 hores o a les 12 hores). A l'Auditori Municipal de Montcada
i Reixac.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
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Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins l'1 de novembre. Encara que preferiblement abans, ja que
l'aforament és limitat.
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Promoció de la cultura
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ANEM AL TEATRE: EL LAGO DE LOS CISNES 3D – DANSA
ESPECTÁCULO DE DANZA CONTEMPORÁNEA E HIPERMEDIA 3D.
Inspirada por el célebre ballet del siglo XIX que sigue cautivando al público de
generación en generación, la Compañía Larumbe Danza residente en Coslada
crea su particular versión del LAGO DE LOS CISNES, una fábula contemporánea
que absorbe del pasado, con música original de Tchaikovsky, pero con miras
hacia el futuro, con danza contemporánea e imágenes en 3D, contada desde la
perspectiva de unos jóvenes inmersos en la revolución social y económica del
siglo XXI, perpetrada por la incursión de las nuevas tecnologías en la vida
cotidiana.
Aún asiduos usuarios de las nuevas tecnologías como herramienta para la
apertura de infinitos campos de investigación, Larumbe Danza propone en esta
versión del Lago de los Cisnes, una reflexión sobre los riesgos que conlleva su
enorme alcance, sobre todo para el desarrollo, la salud, y la seguridad de la
infancia y la juventud de hoy en día.
Nuestro “Lago” transporta a Odette/Sigfrido y sus respectivos séquitos, a la
tercera dimensión y la realidad virtual, en un constante debate entre la
personalidad de Sigfrido, absorbido por el ritmo frenético de la vida cotidiana en
una gran metrópoli y condicionado por la inmediatez de las redes sociales y las
aplicaciones; en contraposición con Odette, quien mantiene aún vivo el goce de
otros ritmos, de otras prioridades, más propias de otros tiempos, y quien
reivindica su instinto animal y su relación espontánea con el entorno.
En la tolerancia y la simbiosis entre ambas maneras de interpretar el presente, se
resuelve nuestra versión del Lago de los Cisnes.
Difícilmente sabremos quiénes somos y hacia dónde ir, sin conocer quiénes
hemos sido.
CICLE: 2n cicle ESO i Batxillerat
ESPECTACLE: El lago de los cisnes 3D
COMPANYIA: La rumbe danza
GÈNERE: Dansa
DATA: 6 de maig de 2021
LLOC: Teatre Municipal de Montcada i Reixac
Durada: 60 minuts, aproximadament.
El preu de l’espectacle és de 5€ per alumne.
Cada grup classe disposarà, si s’escau, de dues entrades gratuïtes que el/la
mestre/a podrà assignar als/les alumnes que cregui convenient. Aquestes
entrades es justificaran amb la sol·licitud dels pares.
El transport anirà a càrrec de l’escola.
Quan un grup no pugui assistir a qualsevol dels espectacles que té confirmats, ha
de comunicar-ho amb una setmana d’antelació. En cas contrari, s’haurà d’abonar
el 70% de l’import de les entrades reservades.
En els supòsits de força major, en què resulti impossible assistir a qualsevol dels
espectacles, el grup/centre educatiu no haurà d’abonar cap import. S’entendran
supòsits de força major, sens perjudici del caràcter obert de l’enumeració:
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incendis, vagues, epidèmies, guerra, actes vandàlics o terroristes, dol nacional,
malaltia greu o incapacitat física greu i, en general, tots aquells supòsits que no
es puguin preveure o que no es puguin evitar, d’acord amb les disposicions
generals de l’ordenament jurídic espanyol.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans de l'1 de novembre de 2020.
PERSONA DE CONTACTE:
Hèctor Fernández Rabassa
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Ajuntament de Montcada i Reixac
Correu electrònic: hfernandez@montcada.org Telèfon: 935651122
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ANEM AL TEATRE: EL VIAJE DE ULISES - TEATRE
Los dioses griegos moraban la cima del monte Olimpo y gobernaban sobre los
seres humanos influyendo sobre estos con su protección o con su abandono.
Algunos hombres se atrevieron a desafiar sus caprichos y fueron víctimas de su
ira, como en el caso de Ulises, quien al ofender a Poseidón dejando ciego a su
hijo Polifemo, este le impide volver a Ítaca dejándolo vagar sin rumbo por todo el
mar Mediterráneo. La historia de Ulises es la historia del viaje como metáfora de
la vida, de la lucha contra las dificultades y la forma de resolverlas. Un viaje lleno
de peripecias únicas y, de juegos compartidos donde cada acto, cada escena, es
un universo en sí mismo. Podemos pedirle a Ulises que nos deje, seguirle en la
búsqueda de su Ítaca esperando con ello encontrar también la nuestra.
Larga vida al héroe griego.
Espectacle guardonat amb el Premi al Millor espectacle a FETEN (Fira Europea
de les Arts Escèniques per a Nens i Nenes) 2019.
CICLE: 1r Cicle ESO, 2n Cicle ESO, Batxillerat
ESPECTACLE: El viaje de Ulises
COMPANYIA: Teatro Gorakada
GÈNERE: Teatre
DATA: 22 de gener 2021
LLOC: Teatre Municipal de Montcada i Reixac
Durada: 60 minuts, aproximadament.
Espectacle en castellà
El preu de l’espectacle és de 5€ per alumne.
Cada grup classe disposarà, si s’escau, de dues entrades gratuïtes que el/la
mestre/a podrà assignar als/les alumnes que cregui convenient. Aquestes
entrades es justificaran amb la sol·licitud dels pares.
El transport anirà a càrrec de l’escola.
Quan un grup no pugui assistir a qualsevol dels espectacles que té confirmats, ha
de comunicar-ho amb una setmana d’antelació. En cas contrari, s’haurà d’abonar
el 70% de l’import de les entrades reservades.
En els supòsits de força major, en què resulti impossible assistir a qualsevol dels
espectacles, el grup/centre educatiu no haurà d’abonar cap import. S’entendran
supòsits de força major, sens perjudici del caràcter obert de l’enumeració:
incendis, vagues, epidèmies, guerra, actes vandàlics o terroristes, dol nacional,
malaltia greu o incapacitat física greu i, en general, tots aquells supòsits que no
es puguin preveure o que no es puguin evitar, d’acord amb les disposicions
generals de l’ordenament jurídic espanyol.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans de l'1 de novembre de 2020.
PERSONA DE CONTACTE:
Hèctor Fernández Rabassa
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Ajuntament de Montcada i Reixac
Correu electrònic: hfernandez@montcada.org Telèfon: 935651122
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ANEM AL TEATRE: STRAD EL VIOLINISTA REBELDE – MÚSICA
STRAD, un espectáculo único y sin complejos para hacer vibrar al público a
través de la música.
Tras conseguir un rotundo éxito de crítica y público en su gira “Confesiones”,
STRAD presenta ahora su nuevo show. Un espectáculo único que combina
clásico, rock, flamenco, jazz, electrónica, etc., todo ello con una asombrosa y
potente puesta en escena. STRAD está formado por cinco músicos, que tendrán
como capitán de batalla al violinista Jorge Guillén, violinista principal de las
diferentes agrupaciones de Ara Malikian.
CICLE: 1r cicle i 2n cicle d'ESO
ESPECTACLE: STRAD El violinista rebelde
COMPANYIA: STRAD
GÈNERE: Música
DATA: 15 de març 2021
LLOC: Teatre Municipal de Montcada i Reixac
Durada: 60 minuts, aproximadament.
Espectacle en castellà
El preu de l'espectacle és de 5€ per alumne.
Cada grup classe disposarà, si s'escau, de dues entrades gratuïtes que el/la
mestre/a podrà assignar als/les alumnes que cregui convenient. Aquestes
entrades es justificaran amb la sol·licitud dels pares.
El transport anirà a càrrec de l'escola.
Quan un grup no pugui assistir a qualsevol dels espectacles que té confirmats, ha
de comunicar-ho amb una setmana d'antelació. En cas contrari, s'haurà d’abonar
el 70% de l'import de les entrades reservades.
En els supòsits de força major, en què resulti impossible assistir a qualsevol dels
espectacles, el grup/centre educatiu no haurà d’abonar cap import. S'entendran
supòsits de força major, sens perjudici del caràcter obert de l'enumeració:
incendis, vagues, epidèmies, guerra, actes vandàlics o terroristes, dol nacional,
malaltia greu o incapacitat física greu i, en general, tots aquells supòsits que no
es puguin preveure o que no es puguin evitar, d'acord amb les disposicions
generals de l'ordenament jurídic espanyol.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans de l'1 de novembre de 2020
PERSONA DE CONTACTE:
Hèctor Fernández Rabassa
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Ajuntament de Montcada i Reixac
Correu electrònic: hfernandez@montcada.org Telèfon: 935651122
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CLASSE A LA BIBLIOTECA (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Biblioteca
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil, primària i secundària.
OBJECTIUS
Donar a conèixer i promoure els serveis de la biblioteca.Mostrar els diferents tipus
de recursos on poder trobar informació.Donar a conèixer el fons de la biblioteca.
Promoure la biblioteca com a espai d'aprenentatge i descoberta.Aprendre a
valorar els recursos electrònics de qualitat
PROGRAMA
Benvinguda i presentació de la biblioteca, a càrrec del personal de la biblioteca.
Classe a la biblioteca, a càrrec del mestre.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una
classe sobre un tema concret amb materials del fons i els recursos de les
biblioteques.
És important que el/la mestre/a comuniqui per endavant el tema a treballar, per
tal de poder preparar els llibres i documents més adequats pel desenvolupament
de l'activitat d'acord amb el requeriments de la sessió.
El propòsit és que els alumnes facin servir els materials de la biblioteca pel seu
aprenentatge a través de la consulta de diferents fons d'informació.
En tot moment, el professor serà l'encarregat del contingut que vol treballar durant
la sessió
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Sol·licitud de carnet informatitzat pels menors de 14 anysBibliografia dels
materials preparatsAquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa
la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...)
Tutors
Bibliografia dels materials preparatsMaterials de difusió elaborats per les
biblioteques i que puguin ser d'interès (guies bibliogràfiques, punts de llibre...)
REQUISITS
Es necessiten dos mestres o un mestre i un acompanyant per les visites on
s'hagin de fer dos grups per anar a l'aula multimèdia.
OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les
assignatures, dels mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
DURADA I LLOC
La durada de l'activitat és d'1h i es realitzarà a la biblioteca.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i
Laura Expósito (expositoll@diba.cat)Responsable de la reserva de dates: Laura
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Expósito (expositoll@diba.cat)

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol
consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e
als responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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CLASSE A LA BIBLIOTECA (CAN SANT JOAN)
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO
OBJECTIUS
Conèixer i promoure els serveis de la biblioteca.
Ensenyar els diferents tipus de recursos on poder trobar informació.

PROGRAMA
Benvinguda i presentació.
Classe a la biblioteca.
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una classe
sobre un tema concret amb materials del nostre fons i amb els recursos de les
biblioteques.
És important que el/la professor/a comuniqui per endavant el tema a treballar, per tal que
podem preparar els llibres i documents més adequats pel desenvolupament de l’activitat
d’acord amb el requeriments de la sessió. El propòsit és que els alumnes facin servir els
materials de la biblioteca pel seu aprenentatge a través de la consulta de diferents fons
d’informació.
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita (difusió d'activitats,
guies bibliogràfiques...).
Tutors
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies
bibliogràfiques, punts de llibre...).
OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les assignatures, dels
mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
DURADA
Aproximadament 1 hora.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria
d'Educació.
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19 01.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny 2021.
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COMUNIQUEM-NOS! TALLER D'ESCRIPTURES ANTIGUES
Activitat que treballa el diferents sistemes de comunicació que s'han emprat al
llarg de la història com a eina d’entesa i que dóna a conèixer la importància de
l'escriptura des de l'antiguitat com a forma de comunicació.
Es posa atenció en l'expressió oral, pictogrames, escriptura, codis i senyals, etc.
Així com en els diferents suports que s’han utilitzat en les diferents
civilitzacions/cultures.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Experimentació amb l'activitat d'escriptura antiga i desenvolupament d'un joc de
rol/simulació per part de l'alumnat sobre un intercanvi comercial entre membres
de dues cultures diferents.
Experimentació amb els diferents sistemes vistos durant l'activitat, comparant-los
amb els que s'utilitzen actualment.
Finalment, propostes de millora dels actuals sistemes de comunicació i reflexió
crítica vers els punts forts i mancances dels sistemes de comunicació actuals.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup classe / 2,5 € per persona.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, dossier didàctic per alumne i efectes de llum i so.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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CONCURS GUANYA'T UN PUNT
ITINERARI
Concursos
INTRODUCCIÓ
Per tal que pugueu fer una bona planificació us fem un avançament de les bases i
les dates del concurs. Les bases definitives amb tota la informació es publicaran
al gener de 2021.
BASES DEL CONCURS
1. Hi haurà una única convocatòria on podran participar nois i noies entre 4 i 16
anys (ambdós inclosos), que visquin o estiguin escolaritzats a Montcada i Reixac.
2. S’establiran cinc categories segons els anys de naixement:
•Categoria A: P3, P4 i P5 d’Infantil
•Categoria B: 1r i 2n de Primària
•Categoria C: 3r i 4t de Primària
•Categoria D: 5è i 6è de Primària
•Categoria E: 1r i 2n de l’ESO
•Categoria F: 3r i 4t de l’ESO
3. El format haurà de ser de 21 x 5,5 cm. El suport cal que sigui de cartolina,
sense plasti&#64257;car i amb un nombre de tintes il·limitat.
4. Cada participant pot presentar un punt de llibre, ja sigui en la participació
individual o en la participació de les escoles.
Participació individual: darrere del punt de llibre s’ha d’enganxar una etiqueta o
un paper amb les dades següents: nom i cognoms, telèfon, any de naixement i
edat en el moment de fer el punt de llibre.
Escoles: abans del 23 de febrer s’hauran d’introduir els noms dels participants en
una aplicació web (https://aplicacions.montcada.cat/puntdellibre/) que permet,
alhora, entrar les dades i imprimir l’etiqueta que ha d’anar enganxada darrera de
cada punt.
Si l’organització detecta que algun participant presenta més d’un original, se li
comunicarà que en retiri un, i si no és possible aquesta comunicació,
l’organització n’escollirà un per a participar al concurs i desestimarà els altres.
5. Els punts de llibre es poden presentar a la Biblioteca Elisenda de Montcada i a
la Biblioteca Can Sant Joan, entre el 31 de gener i el 28 de febrer de 2021
(ambdós inclosos).
6. PREMIS. S’escolliran 2 punts guanyadors per a cadascuna de les categories.
Els premis consistiran en llibres i lots de material de pintura. Així mateix, el jurat
pot atorgar accèssits a cadascuna de les categories.
7. Els punts de llibre guanyadors podran ser impresos com a punts de llibre
commemoratius de la Diada de Sant Jordi.
8. Més endavant es comunicarà el lloc, el dia i l’hora de l’acte del veredicte i
lliurament de premis.
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9. Els punts guanyadors s'exposaran a la Biblioteca Elisenda de Montcada. Una
mostra dels punts presentats no guanyadors s'exposarà als centres escolars, a
demanada dels responsables docents.
10. Els punts de llibres premiats (premis i accèssits) no es retornaran. La resta es
podran recollir a la Biblioteca Elisenda de Montcada de l'1 al 18 de juny de 2021,
ambdós inclosos. Després d’aquesta data no es conservaran els punts de llibres
que no hagin estat recollits.
11. El jurat estarà format per: Membres de la Regidoria de Cultura i Patrimoni de
l'Ajuntament de Montcada i Reixac, membres del Departament de Comunicació i
Protocol de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i membres especialitzats del món
del dibuix i de la pintura.
LLIURAMENT DE TREBALLS
Biblioteca Elisenda de Montcada
C. Tarragona, 32
Biblioteca Can Sant Joan
C. Turó, 45
En l’horari habitual dels equipaments.
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MALETES DE LA PREHISTÒRIA
DESTINATARIS
Alumnes de primària i secundària.
PROGRAMA
L'objectiu de les maletes de la prehistòria és donar a conèixer una col·lecció d'utensilis que constitueixin una
àmplia reproducció de les eines de pedra fabricades per l'home primitiu durant el Paleolític Inferior i Mig.
MATERIAL
Tres maletes amb una guia didàctica cada una.
ORGANITZA
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs escolar.
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TALLER DE RÀDIO
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària i ESO.
OBJECTIUS
Introduir l’alumnat en el mitjà radiofònic. Ensenyar els alumnes a elaborar i produir
un programa de ràdio amb continguts i guió radiofònic d’entre 15 o 20 minuts com
a màxim. Es treballen qüestions com la redacció, el fet de parlar en públic i la
modulació la veu.
PROGRAMA
L’activitat es divideix en dues sessions. La primera consisteix a explicar com es fa
un programa de ràdio perquè els alumnes puguin preparar els continguts amb el
seu professor/a.
La segona sessió consisteix a enregistrar el programa amb els equips i el tècnic
que l’emissora desplaça fins al mateix centre escolar.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l’activitat seria de dues hores (1 per cada sessió).
MATERIAL
Dossier de treball per guiar el professor/a.
CALENDARI
Tot el curs.
ORGANITZA
Montcada Comunicació
Av. de la Unitat, 6
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 572 64 74, de dilluns a divendres, de 9 a 14h
som@laveu.cat
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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Educació en valors
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ASSETJAMENT ESCOLAR. RESPECTEM-NOS!!!
DESTINATARIS
Alumnes de 1r a 3r d'ESO.
OBJECTIUS
Aquesta presentació pretén que els joves prenguin consciència de la repercussió
que els seus actes poden tenir, del mal que poden acabar fent amb determinades
actituds i el fet de poder causar un mal perdurable i difícil d’abordar en molts
casos.
PROGRAMA
Intentar que els joves entenguin que existeixen unes normes de convivència i de
respecte, que s’adonin que els seus actes poden tenir conseqüències de vegades
legalment inacceptables.
Presentació dinàmica, que combina explicació, participació dels oients i
visualització de casos, amb vídeos i retalls de premsa sobre casos reals. Hi ha un
ampli espai per a la reflexió.
Al llarg de la presentació es buscarà la participació i la implicació del jove. També
se’l situa com a possible víctima, com afrontar la situació d’assetjament i els
passos a seguir per no tancar-se i que ho puguin explicar tot.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora. Si es vol, es podria allargar a hora i mitja.
MATERIAL
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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DEBAT A BAT: ART, FILOSOFIA I LITERATURA (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Literatura
DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 2n cicle d'ESO.
OBJECTIUS
Descobrir els àlbums il·lustrats com element de dinamització i descoberta a noves
formes de lectura i escriptura.Desenvolupar l'esperit emprenedor, la participació,
el pensament crític dels joves.Promoure estratègies de treball/dinamització
centrats en la participació directe, el diàleg i l'escolta.Promoure una comunitat de
pràctica orientada a explorar noves estratègies, eines i mètodes adreçades al
públic jove.
PROGRAMA
Què podem fer a la biblioteca?Pautes de comportament.Quin tipus d'informació hi
podem trobar.Dinàmica vivencial BAT.
CARACTERÍSTIQUES
La visita consta de dues parts: una sobre el funcionament de la biblioteca i una
altra de dinàmica vivencial i experimentació i reflexió en tres àmbits clau: l'art, la
filosofia i la literatura, en concret, l'àlbum il·lustrat.
Es farà una dinàmica o una altra en funció del BAT que tingui disponible la
biblioteca en el moment de concretar la data.
BAT 1: Allò que no es veu
Flotante de David Weisner
Llegir i llegir-se: Obrir allò que està per fer, per pensar i continuar.
BAT 2: El que dius i el que no dius
L’univers Than, La cosa perduda de Shaun Tan
Llegir i llegir-se; tot jugant amb les paraules i imatges, donem significat al món
exterior i a un mateix.
BAT 3: La lluita
L’enemic de Davide Cali
Llegir i llegir-se: La lluita entre un mateix i el món.
BAT 4: Somni o desig
El higo más dulce de Chris van Allsburg
Llegir i llegir-se, fantasiar, anhelar, desitjar i dormir per somiar com a camí a la
felicitat.
BAT 5: Després del després
L’univers Jimmy Liao.
Llegir i llegir-se, ajuntar les peces del puzle de la vida i tornar-se a veure.
BAT 6: Idem x Idem
Sobre la identitat sexual.
BAT 7: Rumore, rumore
Sobre la idea de rumor, prejudici i estereotip.
DURADA
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Entre 1,5h i 2 hores, a la biblioteca.
Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
• Posar ordre
• Garantir que treballen tots
• Vetllar perquè tothom treballi al
mateix ritme
Avisar
els
alumnes
que
no
es comportin (actitud, soroll...)
•
DOCUMENTACIÓ
Alumnes
Full de sol·licitud de carnetAquella que puntualment pugui ser d'interès
per al grup que fa la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...)
Tutors
Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies
bibliogràfiques, punts de llibre...).
ORGANITZA
• Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.
• Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i
Roberto Melgosa (melgosafr@diba.cat)
• Responsable de la reserva de dates:
Gisela Ruiz (expositoll@diba.cat)
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins el 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a qualsevol
consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e
als responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac
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DROGUES I LLEIS
DESTINATARIS
Alumnes de 1r a 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Donar a conèixer el punt de vista legal i policial sobre les drogues.
Informar sobre la normativa que regula el consum de drogues legals i il·legals.
Diferenciació entre infracció administrativa i penal.
Exemples i conclusions.
PROGRAMA
Un agent uniformat fa una xerrada sobre diversos aspectes que afecten l'àmbit de
les drogues, des de la regulació legal a les actuacions policials en diversos
supòsits, diferenciant les actuacions entre l'àmbit administratiu i el penal.
Al finalitzar es farà un torn obert de paraules.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
MATERIAL
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Oficina de Relacions amb la
Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.

342

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Secundària. 2n Cicle ESO. Educació en valors.

DROGUES I LLEIS. TALLER
DESTINATARIS
Alumnes de 3r o 4t d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
OBJECTIUS
Donar a conèixer el punt de vista legal i policial sobre les drogues mitjançant un
taller participatiu
Prevenir el consum i el tràfic de substàncies ilegals amb el sistema ROA
(Reflexió-Oferiment-Aplicació)
PROGRAMA
Un agent uniformat fa un taller sobre diversos aspectes que afecten en l'àmbit de
les drogues, des de la regulació legal a les actuacions policials en diferents
supòsits.
Explicació d'un cas real en l'àmbit de les drogues i treball en grup per
comentar-lo.
Concurs tipus enquesta o test sobre el tema.
Aplicació de tot el comentat, exposant-ho com un exemple per als propis
assistents.
Informar sobre la normativa que regula el consum de drogues legals i il·legals.
Diferenciació entre infracció administrativa i penal.
Conclusions. Enquesta
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
Interessa grups no massa nombrosos, de no més de 15 alumnes.
MATERIAL
No és necessari cap material.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Oficina de Relacions amb la
Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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ESCAPE ROOMS A LA BIBLIOTECA (BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Literatura i Biblioteca
DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 2n cicle de l'ESO.
OBJECTIUS
Apropar la biblioteca als adolescents de manera lúdica.Aprendre a cercar informació de manera eficient.
Conèixer els recursos informatius que hi ha a la biblioteca.Fomentar el treball en equip, la reflexió individual,
el debat i l'empatia.Relacionar la vida dels adolescents amb l'actualitat i fer que prenguin consciència de la
realitat que els envolta.Acostar els llibres als joves i fomentar gust per la lectura.
ESCAPE ROOM A ESCOLLIR
NOVETAT! També disponible en versió virtual.
Hi ha tres escape rooms disponibles que el centre pot escollir segons les seves preferències i necessitats:
1. ESCAPE ROOM FILOSÒFICA. Just o injust? A partir de diferents situacions extretes de la
literatura infantil i juvenil, els alumnes han d’escollir el seu camí tot decidint si estan davant d’una
justícia o d’una injustícia. Les situacions es representen a partir d’imatges o textos i copsen
moments concrets de la història. Són una fotografia congelada d’un moment. L’activitat està
pensada per fer-los reflexionar sobre qüestions com: Què és la justícia? Podem jutjar els altres a
partir d’una informació parcial? Quins són els nostres valors individuals de justícia?
2. ESCAPE ROOM D’INVESTIGACIÓ. 112? Hi un mort a la biblioteca. Aquesta proposta es basa en
la reconstrucció de l’assassinat d’un personatge literari. Els nostres referents són les històries
d’Agatha Christie i les sèries de detectius actuals. Mitjançant el treball en equip i la col·laboració
entre grups, els alumnes han d’esbrinar qui és el mort, qui és l’assassí, quin és el mòbil i quan, com
i on s’ha produït l’assassinat. El cas té els seus informes policials i forenses, pistes, diaris secrets,
declaracions de sospitosos i testimonis... Per què Voldemort ha assassinat al Gollum? Quin és el
mòbil perquè Mr. Poirot matés a Gerónimo Stilton?
3. ESCAPE ROOM POLITICO-SOCIAL. I si estiguéssim en guerra? Què passaria si esclatés una
guerra a casa nostra i haguéssim d’emigrar a l’orient mitjà? Com aconseguiríem els passaports per
fugir? Amb quin mitjà fugiríem? Com aconseguiríem l’asil? I si estiguéssim en guerra de Janne
Teller és la font d’inspiració d’aquesta escape room on els alumnes hauran d’anar passant diferents
etapes per aconseguir viure en un país en pau:
Etapa 1. La fugida a l’Orient Mitjà. Etapa 2. El naufragi. Etapa 3. El camp de refugiats. Etapa 4. La
malaltia al camp. Etapa 5. La vida clandestina. Final. Entrevista per aconseguir l’asil polític.
CARACTERÍSTIQUES
La metodologia de les visites es basa en el joc com a font d’aprenentatge a partir de l’experiència vivencial i
l’experimentació en grup.
Totes les escape rooms comparteixen aquests elements:
. Estimulen l’enginy individual.
. Fomenten el treball en equip.
. Faciliten espais de diàleg i debat.Permeten la reflexió
individual.Situen el joc i el temps com a al·licients en l'assoliment dels objectius del grup.
REQUISITS
És necessària la presència de dos professors per grup.
Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
• Posar ordre
• Garantir que treballen tots
• Vetllar perquè tothom treballi al mateix ritme
• Avisar els
alumnes que no es comportin (actitud, soroll...)
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DURADA I LLOC
Cada escape room tindrà una durada d'1,5 h a 2 hores i es farà a la biblioteca.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.
Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Roberto Melgosa (melgosafr@diba.cat)
Responsable de la reserva de dates: Gisela Ruiz (expositoll@diba.cat)
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
• Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolars
• Per a qualsevol consulta: Biblioteca
Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e als responsables corresponents.
• Bloc de les
biblioteques de Montcada i Reixac
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I TU, COM ET RELACIONES? PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES LGBTIFÒBIQUES I MASCLISTES
DESTINATARIS
Alumnat de 1r i 2n cicle d'ESO.
OBJECTIUS
• Prevenir i erradicar les dinàmiques de violències LGBTIfòbiques i
masclistes en el marc de l'institut.
• Entendre com operen les dinàmiques
de violència i visibilitzar tots els rols que hi ha en una dinàmica d'abús.
•
Detectar estereotips de gènere i xenòfobs, sistemes de creences
imperants i dinàmiques discriminatòries dins l'aula, i com aquests limiten
la llibertat personal i la qualitat de vida de les persones i grups.
DESCRIPCIÓ
A través de dinàmiques vivencials s'abordarà la prevenció de violències
masclistes i LGBTIQ+.
Partirem d’un marc teòric que ens servirà per reflexionar com les violències
masclistes operen sobre les identitats no normatives i sobre les dones per ampliar
la mirada respecte a la diversitat sexual i de gènere.
Oferirem eines per prevenir aquestes violències en el marc de l'institut i de la
seva quotidianitat.
METODOLOGIA
Es faran servir diverses metodologies:
Treball de Processos: Eines per a la facilitació de grups i relacions que afavoreix
la presa de consciencia i expressió; considera les problemàtiques i reptes com a
oportunitats per a l'aprenentatge i la transformació.
Teatre de les Oprimides: Eina que facilita les discussions dels problemes socials i
d'intervenció socioeducativa, fomentant un pensament crític.
Processos creatius: Eina que permet noves formes d’explorar la realitat i
estratègies per operar sobre aquesta, afavorint un espai per a l'espontaneïtat.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Cúrcuma.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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INTERNET SEGURA PER A JOVES
DESTINATARIS
Alumnes 1r a 4t d'ESO i batxillerat.
OBJECTIUS
Alertar dels perills de la xarxa internet.
Fomentar un ús adient i responsable d'internet.
Facilitar l'establiment de canals de contacte i comunicació entre policia,
educadors, pares i joves.
PROGRAMA
Educar als joves perquè naveguin de manera responsable per Internet.
Explicar les qüestions legals i la normativa vigent:
Continguts nocius. Continguts il·legals.
Oferir consells bàsics sobre:
Contrasenya.
Els virus: troians i espies.
El xat i la missatgeria instantània.
Els blocs i els fotoblocs.
Descàrregues de música, vídeos, arxius,..
Webcam.
Facilitar eines i recursos als adolescents per navegar per Internet de manera
segura.
Oferir diversos contactes d’ajuda i suport.
Al finalitzar la sessió es farà un torn obert de preguntes.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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INTERNET SEGURA SHARE
DESTINATARIS
Alumnes de 4t d'ESO, batxillerat, cicles formatius, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
Tractar diferents problemes relacionats amb el jovent i les xarxes socials.
Identificar el risc d'algunes conductes a partir dels personatges d'un cas pràctic.
Reflexionar sobre les possibles conseqüències de les seves conductes.
Valorar les actituds de seguretat que cal prendre.
Incorporar aquestes conductes segures a l'hora d’utilitzar la seva imatge a
internet.
Adquirir responsabilitat en l'ús de les xarxes socials.
PROGRAMA
Visionar un vídeo d'un cas pràctic per tal de comentar-ho i reflexionar.
És convenient un entorn que afavoreixi el contacte visual.
Es divideix l'aula en grups de 5/6 alumnes, entre ells respondran les preguntes
sobre un personatge assignat que apareix a la projecció. Cada personatge té una
fitxa que es lliurarà al grup.
El portaveu de cada grup explicarà les conclusions a la classe. La resta
d’alumnes podrà intervenir i posar en comú reflexions i comentaris sobre el que
s'ha exposat.
Un cop s'hagi parlat de tots els personatges, els participants aniran trobant els
conceptes clau i aportant conclusions.
S'apuntaran els conceptes clau de la sessió a la pisarra. Si no han sorgit tots en
el debat, caldrà aportar-los per part de l’agent.
PROPOSTA
Us proposem que els alumnes facin una activitat posterior a la realització d’aquest
taller, a criteri de cada centre, un cartell, un vídeo, anunci, enquesta, etc...
La intervenció de la PG-ME aporta un valor que es pot optimitzar enfortint el
missatge amb la implicació dels centres educatius en la consecució dels objectius
de la sessió.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l'activitat és d'una hora i mitja o dues.
MATERIAL
És necessari ordinador, projector, altaveus, vídeo, guix i pissarra.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
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VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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INTERNET SEGURA. DE TU A TU
DESTINATARIS
Alumnes 1r a 4t d'ESO.
OBJECTIUS
Conscienciació dels problemes i riscos que pot generar internet i crear hàbits
saludables en la seva utilització, així com a les xarxes socials o vídeojocs.
Formar un grup d'alumnes de 3r i/o 4t d'ESO perquè assessorin a alumnes de 1r
a fer-ne un bon ús i alhora, facin de mediadors o canalitzadors de possibles
conflictes sorgits al centre.
Aquests joves formadors poden esdevenir referents i assessors per a tots els
alumnes del centre, durant el curs escolar.
PROGRAMA
Selecció i formació a un grup de 10 a 20 alumnes de 3r o 4t d'ESO (en proporció
al nombre total d'alumnes de 1r) en els següents temes: Imatges a la web,
ciberassetjament, grooming, càmera web, sexting i privacitat.
Reproducció de vídeos i/o casos reals. Reflexionar, comentar i trobar vies de
solució en cada un dels casos.
Formació entre iguals: els alumnes formadors faran dues sessions a les aules de
1r d'ESO (en petits grups) per aconsellar-los a fer-ne un bon ús.
CARACTERÍSTIQUES
Primer, 3 sessions formatives d'1 hora als alumnes formadors escollits.
Després, 2 sessions d'1 hora per a cada aula de 1r, adaptant-nos a les
característiques pròpies de cada centre i la seva disponibilitat.
És necessari ordinador portàtil, so i canó de projecció.
CALENDARI
Entre octubre i desembre, les 3 sessions al grup d'alumnes formadors.
Entre novembre i març, les sessions formatives a les aules de 1r d'ESO
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
Oficina de Relacions amb la Comunitat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Primer trimestre de curs.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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INTERNET SEGURA. XARXES SOCIALS
DESTINATARIS
Alumnes 1r a 4t d'ESO i batxillerat.
OBJECTIUS
Alertar dels perills del mal ús de les xarxes socials.
Fomentar un ús adient i responsable d'aquestes.
Facilitar l'establiment de canals de contacte i comunicació entre policia,
educadors, pares i joves.
PROGRAMA
Informar sobre que és una xarxa social.
Explicar el funcionament i els tipus de xarxes socials existents.
Explicar els riscos que pot comportar tenir i/o accedir a les xarxes socials per tal
de prevenir conductes no desitjades.
Conscienciar sobre la importància de no agregar persones desconegudes a la
xarxa social.
Explicar la responsabilitat de cada persona alhora de penjar una fotografia a
Internet.
Facilitar consells de seguretat relacionats amb les xarxes socials per tal de dotar
d’eines als oients per prevenir qualsevol risc o perill.
Facilitar contactes d’ajuda i suport.
Al finalitzar la sessió es farà un torn obert de preguntes.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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INTERNET SEGURA. XARXES SOCIALS. TALLER
DESTINATARIS
Alumnes 3r i 4t d'ESO
OBJECTIUS
Alertar dels perills del mal ús de les xarxes socials actuals.
Fomentar la participació per parlar-ne d'un ús adient i responsable.
Facilitar l'establiment de canals de contacte i comunicació entre policia,
educadors, pares i joves.
PROGRAMA
Activitat realitzada amb el model ROA (Reflexió - Oferiment - Aplicació)
Reflexionar sobre els perills, treballant sobre un succés real i comentant-lo.
Oferiment als assistents amb un concurs tipus test sobre terminologia
relacionada.
Aplicació del tema explicant un possible cas que afecti directament als assistents,
posant de manifest els perills i la seva possible actuació i prevenció.
Consells de seguretat.
Al finalitzar la sessió es farà un torn obert de preguntes i una enquesta.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
No és necessari cap material.
Seria aconsellable fer la sessió amb no més de 15 alumnes, per fomentar millor la
participació.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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MICROMASCLISMES, COM ELS AFRONTEM?
DESTINATARIS
Alumnat de 2n cicle d'ESO.
OBJECTIUS
• Prevenir i erradicar les dinàmiques de violències masclistes i per raó de
gènere en el marc de l'institut.
• Entendre com operen les dinàmiques de
violència i visibilitzar tots els rols que hi ha en una dinàmica d'abús.
•
Detectar estereotips de gènere i xenòfobs, sistemes de creences
imperants i dinàmiques discriminatòries dins l'aula, i com aquests limiten
la llibertat personal i la qualitat de vida de les persones i grups.
DESCRIPCIÓ
Una aproximació teòrica i pràctica al voltant dels micromasclismes, la relació que
tenen amb la cultura patriarcal, les relacions de poder i la seva reproducció.
S'ofereixen eines per identificar-los, estratègies per fer-hi front i prevenir-los.
Emocions i empoderament.
METODOLOGIA
Breu explicació teòrica amb casos pràctics i metodologia participativa a través de
dinàmiques de teatre social, en grups petits i gran.
Treball de Processos: Eines per a la facilitació de grups i relacions que afavoreix
la presa de consciencia i expressió; considera les problemàtiques i reptes com a
oportunitats per a l'aprenentatge i la transformació.
Teatre de les Oprimides: Eina que facilita les discussions dels problemes socials i
d'intervenció socioeducativa, fomentant un pensament crític.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Cúrcuma.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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MOSTRA D'ENSENYAMENT
DESTINATARIS
Alumnes de 3r i 4t d'ESO, 1r i 2n de batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Atendre les necessitats informatives relacionades amb l'ensenyament.
Oferir un espai als Instituts on puguin presentar els seus serveis.
Informar, assessorar i orientar els joves i els pares sobre ensenyaments
postobligatoris.
DESCRIPCIÓ
Durant la Mostra d'Ensenyament, l'Espai Jove Can Tauler esdevé un espai on es
pot trobar informació actualitzada sobre l'ensenyament postobligatori en general i
del municipi. També és un espai de reflexió per a mares i pares, educadors/es i
estudiants sobre el futur formatiu i professional dels joves. D'aquesta manera
els/les joves podran obtenir tota aquella informació i orientació necessària per triar
el camí que més els interessi.
CONTINGUTS
Batxillerat: modalitats de batxillerat, opcions de les PAAU, accés a les carreres i
als CFGS, notes de tall...
Ensenyaments de formació professional: oferta educativa pública i privada
vinculada als cicles formatius de grau mitjà i grau superior.
Ensenyaments universitaris: oferta educativa de les universitats públiques,
privades i centres adscrits a les universitats en què la superació dels cursos
comporta l'obtenció d'una titulació oficial.
Ensenyaments d'idiomes: oferta educativa pública i privada dels estudis
d'idiomes.
Altres ensenyaments superiors i ensenyaments no reglats.
Serveis educatius a Montcada i Reixac.
Propostes d'itineraris.
CALENDARI
Del 22 de març al 9 d'abril de 2021.
LLOC
Espai Jove Can Tauler.
ORGANITZA
Regidoria d'Infància i Joventut.
Per a qualsevol consulta: telèfon 617453883, de dilluns a divendres de 9h a 14
hores. Pregunteu per Mònyka.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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ODI I DISCRIMINACIÓ. LA IMPORTÀNCIA DE SABER CONVIURE
DESTINATARIS
Alumnes de segon cicle d'ESO, batxillerat, cicles formatius, escola d'adults i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
Recordar els drets que tenen les persones relacionats amb la discriminació, la
xenofòbia i el racisme.
Donar a conèixer la necessitat de prevenir conductes que poden denigrar l'ésser
humà.
Conèixer que és l'homofòbia.
Informació sobre el marc legal actual que protegeix a les persones de la
discriminació.
Conscienciar sobre la necessitat de prevenir altres conductes disciminatòries com
són l'aporofòbia, la transfòbia i la gerascofòbia.
Informar de què cal fer quan es reconeix o detecta una situació de risc.
PROGRAMA
L'activitat la faran membres dels Mossos d'Esquadra.
S'exposaran diferents situacions discriminatòries, en diferents formats, per
posteriorment discutir sobre aquestes, valorar-les i treure'n conclusions.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'1 hora.
CALENDARI
Tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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SITUACIONS DE RISC PER AL JOVENT
DESTINATARIS
Alumnes de 3r, 4t d'ESO, batxillerat i PFI-PTT.
OBJECTIUS
Conèixer el punt de vista legal i policial sobre diferents temàtiques com les
identificacions policials al carrer, baralles, danys, pintades i graffitis...
PROGRAMA
Acostament, des del punt vista policial, a activitats relacionades amb el jovent que
generen responsabilitats i conseqüències legals, com poden ser la participació en
baralles, causar danys al mobiliari públic o privat, fer pintades, etc.
Al finalitzar es farà un torn obert de paraules.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
MATERIAL
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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TALLER DE HIP-HOP
DESTINATARIS
Alumnes de 6è de primària i ESO.
OBJECTIUS
Fomentar entre els joves una visió positiva i constructiva sobre la diversitat
cultural i sobre el fet migratori en general.
Impulsar una reflexió crítica per part dels joves entorn dels rumors, prejudicis i
estereotips que generalment la nostra societat té sobre persones provinents
d'altres països i societats.
Influenciar positivament les relacions ente joves d'orígens culturals diversos
fomentant el respecte a la diversitat de maneres de veure el món.
Proposar activitats educatives i pedagògiques portades a terme per un equip
intercultural per a mostrar una imatge integradora i positiva de la diversitat.
CARACTERÍSTIQUES
És una activitat per combatre els rumors i estereotips sobre les persones
migrades que poden tenir els joves i que dificulten la convivència, les relacions
interculturals i el respecte cap a diferents formes de veure el món.
Per poder treballar la imatge de la immigració s'ha d'incorporar de forma obligada
un dels temes que dificulten més la convivència en la diversitat: els rumors.
Per aquesta raó reforcem l'activitat incorporant-hi la lluita contra els falsos rumors
remarcant el seu caràcter intercultural, ho fem a través d'un exemple molt valorat
pels joves: la cultura del hip-hop.
El taller s'estructura en 3 parts:
En una primera part, el taller consisteix en una xerrada -presentació amb Pau
Llonch, artista català de Hip-Hop, del grup At Versaris o amb El Nota (Xavi
Vicente) cantant de Hip-Hop de Cornellà de Llobregat.
La segona part del taller, Rimant Rumors amb Pau Llonch o amb El Nota.
La tercera part consistirà en una Masterclass de ball, a càrrec de Kimberly
Jordan.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
CALENDARI
Els tallers es realitzen d'octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió. Sensibilització i Acció
Comunitària.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
La data límit d'inscripció és el 30 de setembre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de sol·licituds. En cas que es
superi, s'aplicaran els següents criteris de selecció: ordre d'inscripció, si es
sol·liciten altres tallers pel mateix grup-classe, i si s'ha realitzat el taller amb
anterioritat.
La realització de l'activitat queda supeditada a les recomanacions i directrius que
s'emetin per l'alerta del Covid-19.

357

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Secundària. 2n Cicle ESO. Educació en valors.

358

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Secundària. 2n Cicle ESO. Educació en valors.

TALLER DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA SEXUAL
DESTINATARIS
Alumnat de 2n a 4t d'ESO.
OBJECTIUS
Introduir el fenomen de la violència sexual i el seu impacte en la societat.
Identificar creences i/o actituds que justifiquen la violència sexual, per a
treballar-les posteriorment.
Detectar les necessitats i els dubtes dels joves en relació a la violència sexual i al
seu abordatge.
Ampliar la perspectiva i el coneixement envers altres formes de violència sexual.
Proporcionar recursos a on adreçar-se en cas de patir violència sexual.
PROGRAMA
Es visualitzarà un vídeo. Durant la sessió es parlarà d'altres formes de violència
sexual no contemplades al vídeo (abús sexual, violència sexual intrafamiliar,
violència sexual comesa per l’entorn proper, víctimes del gènere masculí,
violència sexual comesa dins el context de la parella).
MATERIAL
Ordinador, connexió a Internet, projector, altaveus, pissarra, guix o retolador.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'1 hora. Es convenient proposar un espai que afavoreixi
el contacte visual.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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TALLER DE PREVENCIÓ DE LES CIBERVIOLÈNCIES ENTRE JOVES
DESTINATARIS
Alumnat de 2n a 4t d'ESO.
OBJECTIUS
Empoderar als adolescents per sol·licitar ajuda en situacions de perill.
Proporcionar recursos a on adreçar-se en cas de patir ciberviolència.
Sensibilitzar sobre les conseqüències per les víctimes, els agressors, les famílies,
els centres educatius, les entitats de joves i la societat en general.
PROGRAMA
• Reflexionar i entendre la importància de la intimitat i la privacitat com a
drets fonamentals i ser respectuosos amb els drets dels altres i la llei en
l'ús de les TIC.
• Prendre consciència sobre la empremta digital, la
perdurabilitat dels continguts digitals i la seva utilitat a les investigacions
(empremta = evidència).
• Conèixer recomanacions d'ús responsable,
respectuós i saludable de les xarxes socials, senzilles d’incorporar, així
com recursos on demanar ajuda en cas de conflicte.
• Identificar les
diferents ciberviolències: sexting coercitiu, sextorsió i porno-venjança,
ciberviolència de parella, cibercontrol, ciberassetjament escolar.
•
Entendre la dinàmica o els mecanismes de funcionament d'aquests
ciberdelictes i desmentir alguns mites sobre aquests fets.
• Establir pautes
sobre com actuar en cas de patir o ser espectador d’aquestes situacions
i demanar la retirada d'imatges d'internet.
MATERIAL
Ordinador, connexió a Internet, projector, altaveus, pissarra, guix o retolador.
CARACTERÍSTIQES
L'activitat té una durada d'1 hora. Es convenient proposar un espai que afavoreixi
el contacte visual.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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TALLER: QUE NO ET POSIN DE MAL RUMOR
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO a partir de 2n, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Fer dubtar i reflexionar sobre els rumors existents entorn de la diversitat.
PROGRAMA
Els continguts que es tractaran seran el següents:
• Extreure sentit d’una imatge no és senzill si desconeixes el context. Els
prejudicis i estereotips acaben omplint els buits i construint una història que
moltes vegades s’allunya de la realitat.
• La nostra percepció de la realitat sempre és més receptiva a les informacions
que reforcen les creences assumides. Veiem el que volem veure o el que hem
après a veure, mentre que les realitats que no s’ajusten passen desapercebudes
amb molta més facilitat.
• Per què ens els creiem? Per què, tot i tenir informacions que ho contradiuen,
continuem creient-los? Quina influència tenen els altres en l’assumpció i
propagació dels rumors?
• Quines informacions tenim o podem aconseguir per desmuntar els rumors al
voltant de la diversitat? Som capaços d’escoltar aquestes informacions?.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat comença amb imatges i la construcció d'històries a partir d’aquestes
imatges. Però quina és la realitat que s'amaga darrera d’aquestes imatges?
S'acosta al que havíem pensat en un primer moment?
Posteriorment, els materials audiovisuals ens ajudaran a conèixer què són i com
es propaguen els rumors. El joc de la ruleta del rumor ens permetrà posar sobre
la taula els principals rumors existents sobre la diversitat al nostre entorn.
Preguntes, informacions, arguments i reflexions col·lectives seran la clau per
reflexionar sobre la veracitat o no d’aquestes històries.
Aquesta activitat està inspirada en una campanya de sensibilització que el
Cabildo de Tenerife va posar en pràctica al voltant del mercat de La Laguna.
(https://www.facebook.com/tenerifeantirrumores).
DURADA
L’activitat té una durada d'1 hora 30 minuts.
CALENDARI
El taller es realitza d'octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió. Sensibilització i Acció
Comunitària.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
La data límit per sol·licitar l'activitat és el 30 de setembre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de sol·licituds. En cas de
superar-les, s'aplicaran els següents criteris de selecció: ordre d'inscripció, si es
sol·liciten altres tallers pel mateix grup-classe, si s'ha demanat en anys anteriors.
La realització de l'activitat queda supeditada a les recomanacions i directrius que
s'emetin per l'alerta del Covid-19.
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TROBADA DE DELEGATS/DES
DESTINATARIS
Delegats/des, sots-delegats/es, corresponsals, consellers escolars i equips docents d'ESO, batxillerat i cicles
formatius.
DESCRIPCIÓ
Aquest projecte pretén ser un exemple pràctic d'ensenyar-aprendre una determinada forma de convivència,
oberta i participativa, alhora que corresponsable i solidària.
OBJECTIUS
Aprofitar la trobada per generar un espai lúdic d'autoaprenentatge i empoderament.
Convertir la trobada en un espai d'intercanvi social d'experiències entre els diferents centres de secundària.
Motivar per a una participació activa i amb sentit dins del projecte de municipi.
METODOLOGIA: Vivència-Reflexió-Transferència
És el mateix participant qui arriba a les conclusions. La participació dels alumnes en aquestes experiències
els ajuda a créixer i a reforçar l'autonomia.
CALENDARI
Dia 25 de novembre: Alumnes de 1r i 2n d'ESO.
Dia 26 de novembre: Alumnes de 3r i 4t d'ESO.
Dia 1 de desembre: Alumnes de batillerat i cicles formatius.
LLOC
Casal de gent gran Casa de la Mina.
ORGANITZA
Regidoria d'Infància i Joventut.
Per a qualsevol consulta: telèfon 617453883, de dilluns a divendres de 9h a 14 hores. Pregunteu per
Mònyka.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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VIOLÈNCIA MASCLISTA. COM COMENÇA TOT?
DESTINATARIS
Alumnat de 4t d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, PFI i Centre de Formació de
Persones Adultes.
OBJECTIUS
Evidenciar el possible desconeixement que hi ha de les primeres manifestacions
de conductes de maltractament en la parella.
Incidir en la importància d'aquestes tipus de maltractament entre joves.
Visualitzar amb moltes imatges i fer arribar informació d'actualitat sobre què cal
fer quan es detecta una situació de risc.
Explicar els mecanismes per denunciar aquestes conductes.
Proporcionar eines i recursos que puguin ajudar al jovent a saber afrontar
qualsevol situació d'abús pròpia o aliena.
PROGRAMA
Taller amb metodologia activa i participativa amb la intenció d'informar sobre la
violència de gènere des de diferents punts de vista.
Facilitar l'expressió de totes les persones del grup, afavorint el diàleg grupal i la
proposta de possibles accions per viure sense violència.
MATERIAL
És necessari disposar de projector i ordinador amb àudio.
DURADA
L'activitat té una durada d'1 hora.
CALENDARI
Tot el curs escolar.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Oficina de Relacions amb la
Comunitat.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 561 42 00, ext. 41128.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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LLAVORS 2019
Projecte d'impuls de l'economia social i solidaria a Montcada i Reixac, Barberà del
Vallès, Ripollet i Cerdanyola del Vallès.
DESTINATARIS
Alumnes de segon cicle d'ESO, batxillerat o cicles formatius dels centres
educatius de Montcada i Reixac.
OBJECTIUS
Foment de l'Economia Social i Solidària als instituts perquè els joves dels nostres
centres educatius puguin conèixer de primera mà les activitats de l’ESS que
existeixen al nostre territori.
CARACTERÍSTIQUES
A través d'un cicle de 4 sessions (8 hores) i mitjançant tallers vivencials i
dinàmics, volem que els nois i noies de diversos centres de secundària dels
municipis del projecte Llavors s'apropin a l’ESS i coneguin no només el
cooperativisme com a fórmula col·laborativa d'emprenedoria, sinó també molts
altres àmbits com el consum responsable, l'associacionisme, el comerç just, les
finances ètiques, l'equitat de gènere, l'alimentació ecològica o la sostenibilitat
ambiental.
PREU
Gratuït.
MATERIAL
Dossier de treball per cada alumne.
ORGANITZA
Promoció Econòmica i Ocupació
Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació
C. Alt de Sant Pere, 73 &#9474; 08110 Montcada i Reixac
TERMINI D'INSCRPCIÓ
Fins al 30 de setembre de 2019.
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DEPURADORA I CASA DE LES AIGÜES DE MONTCADA I REIXAC
Visita combinada a dos equipaments relacionats amb l'aprovisionament d'aigua
potable a la població: un de modern, la depuradora del Besòs, i un altre del segle
XIX, la Casa de les Aigües, una central d'extracció i bombeig d'aigua, a més d'un
exemple rellevant de patrimoni modernista i industrial català.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

OBJECTIUS
Valorar l’aigua del curs del riu com a font de recursos diversos: abastiment,
energia, etc.
Observar i analitzar el patrimoni cultural i natural, tot fomentant-ne el respecte.
Conscienciar sobre el valor que té l’aigua.
Donar a conèixer el modernisme de fora de la ciutat de Barcelona.
Exposar els canvis que suposà la “revolució de l’aigua” dins del context general
de la Revolució Industrial (canvis tecnològics, ideològics i socials).
PROGRAMA
L'activitat es divideix en dues sessions:
Primera sessió:
A la depuradora del Besòs, a Montcada i Reixac, s'analitzarà el cicle de l’aigua,
s'observaran els canvis d’estat de l’aigua, alhora que s'explicarà el procés de
depuració.
Segona sessió:
A la Casa de les Aigües, es tractarà el paper fonamental de l'aigua per al
desenvolupament del municipi, per posar en valor la importància de la gestió
sostenible dels recursos hídrics; i a partir d'unes màquines de vapor úniques a
Catalunya es reflexionarà sobre les diferents fonts d’energia i reflexió sobre el seu
ús racional.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l'activitat és de 3 hores. Serà dinamitzada per un expert i els
trasllats es faran a peu. Si el grup s'ha desplaçat fins a Montcada i Reixac amb
autocar, el trasllat entre depuradora i Casa de les Aigües també es pot fer amb
autocar.
Si cal contractar transport, serà a càrrec del centre escolar.
Activitat gratuïta.
MATERIAL
Vídeo, fulletó, dossier didàctic, presentació audiovisual, full de valoració,
maquetes, fotos, plànols i làmines històriques, attrezzo divers.
INSCRIPCIONS
Fer la sol·licitud a l'inici del trimestre en que es vol realitzar l'activitat.
Les activitats que es realitzin en espais interiors, estaran subjectes a les mesures
preventives vigents a les instal·lacions.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Tel. 93 238 93 51 / reserves.pmes@amb.cat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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ELS SECRETS DE LA CASA DE LES AIGÜES
Una descoberta de l'element més singular del patrimoni cultural de Montcada: la
Casa de les Aigües. Amb aquesta visita guiada els alumnes esbrinaran tot el
funcionament de la central d'extracció i bombeig d'aigua dolça del Besòs a la
ciutat de Barcelona.
DESTINATARIS
Alumnes de cicles mitjà i superior d'educació primària, ESO, batxillerat i cicles
formatius. Sempre amb els continguts adients a cada cicle educatiu.
METODOLOGIA
Amb aquesta visita els participants podran esbrinar el paper fonamental de l’aigua
en la història de Montcada a partir d'una passejada pels diferents espais que
conformen la Casa de les Aigües i del seu entorn (riu Besòs). Durant el recorregut
els visitants podran copsar l’esperit del Modernisme i la seva plasmació en un
dels exemples més rellevants del patrimoni industrial català.
Serà dinamitzada per una persona experta.
DURADA
La durada de l'activitat és de 1.30 hores.
PREU
75€ grup (màxim 30 alumnes) / 3 € persona
CALENDARI
Tot l'any
MATERIAL
Material audiovisual i dossier didàctic.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar
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ITINERARI MEDIEVAL A L'ERMITA DE REIXAC
Descobriment del patrimoni cultural d'origen medieval conservat a Montcada.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior d'educació primària, d'ESO, batxillerat i cicles
formatius.
OBJECTIUS
Contextualització de l'edat mitjana a Montcada i Reixac, a través dels seus
testimonis patrimonials.
Identificació i difusió dels referents medievals conservats a la localitat.
Comprensió de la història des d'una perspectiva local, més propera i entenedora.
METODOLOGIA
Ruta pel Camí de la Font del Tort fins camí de Can Piqué. Des d’allà, pujada a
l’ermita de Reixac. Comentari i observació de l’entorn, Parc de la Serralada de la
Marina, biodiversitat, etc.
Es completa amb la visita a l’antiga església de Reixac, magnífic exemple de
l’arquitectura medieval.
Serà dinamitzada per una persona experta.
DURADA
La pujada està prevista en 45 minuts.
La durada de l'activitat és de 2 hores aproximadament.
PREU
90 € grup classe / 3,6 € persona
CALENDARI
Tot l'any
OBSERVACIONS
Existeix l'opció de fer l'itinerari amb autocar per la Montcada Medieval, de 3h de
durada:
Museu Montcada
Rec Comtal
Torre dels Frares
Ermita de Reixac
La contractació del transport anirà a càrrec del centre educatiu interessat. La
Generalitat de Catalunya ofereix un programa d'ajuts al transport per a sortides al
patrimoni cultural català (ArGO!nautes), que el centre educatiu haurà de
demanar. Més informació: http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
MATERIAL
Dossier de treball per a cada alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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ITINERARI PER LA MONTCADA MODERNISTA
Aquest itinerari convida a descobrir el patrimoni arquitectònic modernista a
Montcada i Reixac.
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, de Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Visita dinamitzada pels racons modernistes de Montcada: descobriment
d'habitatges d'estiueig, com la Torre Vila (Cactus) al centre del poble, i visita
guiada a la Casa de les Aigües, la veritable joia modernista del patrimoni cultural
montcadenc.
Serà dinamitzada per una persona experta i els trasllats es faran a peu.
DURADA
La durada de l'activitat és des de 2 h aproximadament.
PREU
90€ grup / 3,6 € persona (màxim 30 alumnes)
CALENDARI
Tot l'any
MATERIAL
Dossier didàctic per alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22 de dilluns a divendres de 9 h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: AIGÜES DE MONTCADA
Descobrirem el llegat arquitectònic relacionat amb la importància de l'aigua a
Montcada i Reixac des de l'antiguitat fins avui.
DESTINATARIS
Alumnes del cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Passeig pel Parc de les Aigües on es visitarà:
1. El Rec Comtal i la Casa de la Mina, referents de l'aprofitament de l'aigua de
l'època medieval al segle XVIII.
2. La Casa de les Aigües, símbol de les innovacions tecnològiques de la
Revolució Industrial de finals del segle XIX i joia modernista del patrimoni cultural
montcadenc.
Activitat dinamitzada per una persona experta.
Els trasllats es faran a peu.
DURADA
L'activitat és de 2 h aproximadament.
MATERIAL
Un dossier didàctic per alumne.
PREU
90€ grup / 3,6 persona (màxim 30 alumnes).
CALENDARI
Tot l'any
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: CONEIX ELS IBERS DE LES MALESES I EL SEU POBLAT
Excursió guiada i dinamitzada al jaciment ibèric de Les Maleses.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Conèixer els primer pobladors del municipi, els ibers.
Entendre la seva manera de viure: l'urbanisme, la vida quotidiana, els oficis a
través de les restes arqueològiques que es conserven al cim Pi Candeler de la
Serralada de Marina.
METODOLOGIA
Visita dinamitzada per un arqueòleg.
1. Caminada fins al cim de Les Maleses (40 minuts).
Després de deixar l'autocar al cim de la Vallençana es fa un recorregut pel Parc
de la Serralada de Marina fins al poblat de Les Maleses.
2. Descoberta i interpretació de les restes arqueològiques del poblat ibèric.
DURADA
La durada de l'activitat és de 2,5 hores aproximadament.
Flexibilitat d'horaris segons les necessitats de cada grup.
OBSERVACIONS
Els trasllats al cim de la Vallençana es fan en autocar. La contractació del
transport anirà a càrrec del centre escolar. La Generalitat de Catalunya ofereix un
programa d'ajuts al transport per a sortides al patrimoni cultural català
(ArGO!nautes), que el centre educatiu haurà de demanar. Més informació:
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
PREU
90 € grup / 3,6 € persona (màxim 30 alumnes).
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Dossier didàctic: Els ibers. Primers pobladors de Montcada i Reixac.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: LLEGIM PAISATGE. MONTCADA, DE POBLE A CIUTAT
Passeig fins al Turó de Montcada per descobrir els diferents paisatges del
municipi, la formació geològica, la seva evolució urbana i les transformacions
produïdes per la modernització i la industrialització.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Recomanat per alumnes de PFI.
METODOLOGIA
Breu introducció audiovisual sobre la el relleu i la geografia local, i l'evolució
paisatgística del municipi.
Visita a indrets concrets propers al museu a fi d'observar i comparar amb
fotografies antigues com va ésser modificat l'entorn rural de Montcada fa menys
de cent anys, i perquè es produïren aquests canvis.
Aplicació de conceptes de geografia física i econòmica dins de la visió evolutiva
del municipi.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
90 € per grup.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, cartografia i fotografies antigues.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. C. Major, 32.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta tot l'any.
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LA FÀBRICA DE L'AIGUA: VISITA TEATRALITZADA A LA CASA DE LES AIGÜES
La Casa de les Aigües és una de les joies del patrimoni industrial de Catalunya.
Dos personatges molt singulars traslladaran els alumnes a 1879, el moment de la
inauguració d'aquesta meravellosa central d'extracció d'aigües.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art i tecnologia, sempre adequades a cada cicle educatiu.

la fàbrica de l'aigua

METODOLOGIA
21 de juny de 1879: l'arquitecte Antoni Rovira i Trias té el plaer de rebre una
delegació d'alumnes de Montcada i Reixac que s'ha pres la molèstia de viatjar
136 anys endarrere per assistir a l'acte inaugural d'un recinte que suposa la
solució a la gravíssima sequera que pateix la Ciutat Comtal. L'arquitecte
municipal de Barcelona d'aleshores els ensenyarà el complex, però no compta
amb la interrupció i sorpreses d'un dels treballadors de l'edifici, en Josep, un
estrafolari personatge veí de la Montcada de finals del segle XIX.
Visita teatralitzada guiada per un grup d'actors/historiadors.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
150 € grup / 6 € persona
CALENDARI
Tot l'any.
OBSERVACIONS
En cas que calgui l'ús d'un autocar per fer els trasllats del centre educatiu a la
Casa de les Aigües, aquest no és inclòs al preu de l'activitat. La contractació anirà
a càrrec del centre educatiu interessat. La Generalitat de Catalunya ofereix un
programa d'ajuts al transport per a sortides al patrimoni cultural català
(ArGO!nautes), que el centre educatiu deurà de demanar. Més informació:
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
MATERIAL
La visita serà amenitzada amb efectes audiovisuals i sensorials així com jocs
didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta tot l'any.

379

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Postobligatòria. Batxillerat. Coneixement del medi.

RECERCA APLICADA: BIODIVERSITAT AL TURÓ DE MONTCADA
Els alumnes descobriran el medi natural proper mitjançant un recorregut de
descoberta de l'entorn, de la fauna i de la flora. La descoberta es realitzarà al
bosc mediterrani.
DESTINATARIS
Alumnes d’ESO, batxillerat, CFGM i CFGS.
OBJECTIUS
Identificar les diferents espècies de fauna i flora del Turó de Montcada.
Reflexionar sobre el valor del medi natural més proper per assolir un model de
creixement i de progrés sostenible amb la natura.
METODOLOGIA
Passejada pel bosc per observar les seves característiques i aprendre a detectar
les diferents plantes i animals que hi viuen. Identificació de fauna i flora
observada a partir de material visual i descriptiu.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada de 3 hores.
CALENDARI
Gener-Juny de 2021.
MATERIAL
Fitxes d’identificació de fauna i flora.
ORGANITZACIÓ
Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
Gestiona: ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca.
A/e: acer@acer-associacio.org
Telf. 667467503- 629350221
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs, a partir de setembre de 2020.
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TALLER: UN DIA DE 1714. LA VIDA QUOTIDIANA A MONTCADA DURANT L’EDAT MODERNA
Taller que apropa els alumnes a les maneres de viure i pensar durant l’Edat
Moderna, un dels períodes menys coneguts de la nostra història.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, d'ESO i de Batxillerat.
METODOLOGIA
Introducció audiovisual amb una breu contextualització de l'època, incidint en la
importància dels documents històrics i dels vestigis arqueològics per conèixer el
passat.
Experimentació directa d'aspectes de la vida quotidiana de l'època: l'alimentació,
les creences, els jocs i temps de lleure, els oficis, el paper de la mort, ... Els nois i
noies manipularan objectes autèntics o bé rèpliques fidels, observaran imatges i
gravats, intentaran orientar-se amb mapes de l'època, participaran en un joc de
simulació/rol, etc. A mode de suport, es mostraran exemples com el del Mercat
del Born de Barcelona, on l’arqueologia ha estat determinant per completar les
fonts escrites existents.
DURADA
L'activitat té una durada de 3 hores.
PREU
62,5 € per grup / 2,5 € persona.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, dossier didàctic per a l'alumne. Material i
continguts adaptats a cada cicle educatiu.
ORGANITZA
Museu Municipal de Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores. museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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UN MÓN D'AIGUA: TALLER AL PARC DE LES AIGÜES
Amb aquest taller els alumnes podran esbrinar, mitjançant un joc de pistes, la
història del nostre poble a través de l'aigua, els secrets del modernisme i l'enginy
que va canviar el món: la màquina de vapor. Tot emmarcat en tres dels espais
més singulars del nostre patrimoni arquitectònic: el Rec Comtal, la mina de
Montcada i la meravellosa Casa de les Aigües.
DESTINATARIS
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art, ciència, tecnologia i medi ambient, sempre adequada a
cada cicle d'educatiu, des de Primària fins Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Inici al Rec Comtal i a la Mina de Montcada, on podran esbrinar la importància de
l'aigua per al progrés de Montcada com a poble, fent una sèrie de jocs didàctics.
A la Casa de les Aigües:
Introducció audiovisual sobre la central dels pous del Besòs i la cultura sostenible
de l'aigua.
Experiment de depuració natural de l'aigua emprant material reciclat.
Taller de trencadís on descobriran els secrets del modernisme.
Descoberta de les màquines de vapor verticals a la sala de màquines i calderes.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € grup / 2,5 persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori i jocs didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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Promoció de la salut
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DIA MUNDIAL SENSE ALCOHOL
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Donar informació als adolescents sobre els riscos que pot comportar el
consum d’alcohol.
• Conèixer els efectes de l'alcohol al nostre organisme.
•
Crear un espais on els adolescents reflexionin i puguin preguntar sobre
el consum d’alcohol.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa que es realitza a l'hora del pati a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn el consum d’alcohol.

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l'estand informatiu.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 15 de novembre, Dia Internacional sense
alcohol.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 15 de novembre, encara que preferiblement al setembre.
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DIA MUNDIAL SENSE FUM, SENSE TABAC
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Donar informació als adolescents sobre els riscos que pot comportar el
consum de tabac.
• Conèixer com ens afecte al fum del tabac al ser
fumadors actius i/o passius pels nostres pulmons.
• Crear un espai on els
adolescents reflexionin i puguin preguntar sobre el consum de tabac.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa, que es realitza a l'hora del pati, a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn el consum de tabac.
Aquesta campanya s'organitza conjuntament entre el Programa Salut i Escola i el
Servei Passa (Punt d'informació i assessorament en drogues i pantalles).

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l’estand informatiu.
S'utilitzarà material mèdic, com per exemple, el cooxímetre que analitza a través
de l'aire espirat la quantitat de monòxid de carboni (ppm: part per milió). També
s'utilitzaran díptics, pòsters, enganxines i material informatiu editat per l’Agència
de Salut de Catalunya.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 31 de maig, Dia Internacional sense tabac.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 31 de maig, encara que preferiblement al setembre.
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DIA MUNDIAL SENSE MÒBIL
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
Donar informació als adolescents, sobre els riscos que pot comportar l'abús de
pantalles.
Conèixer com ens afecte un ús abusiu.
Crear un espais on els adolescents reflexionin i puguin preguntar els seus dubtes.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa, que es realitza a l'hora del pati, a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn l'abús de les pantalles.
Tot i que és el dia mundial sense mòbil, es treballarà amb l'abús de totes les
pantalles.

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l'estand informatiu.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 15 d’abril, Dia Internacional sense mòbil.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 15 d’abril, encara que preferiblement al setembre.
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EXPOSICIÓ DINAMITZADA: TABAC AL DESCOBERT (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Generar actituds contràries al tabac, i el seu consum.
• Refermar la posició
dels joves que no hagin fumat mai.
• Evitar, o si més no retardar,
l'experimentació amb el tabac.

PROGRAMA
L’activitat consisteix en una exposició dinamitzada de forma molt participativa,
amb el suport de diferents plafons informatius sobre diferents temes vinculats
amb el consum de tabac. A més, disposa de pàgina web on es troben recollits
tots els plafons de l'exposició, un joc interactiu i activitats.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l’activitat seria d'1 hora o 1 hora i mitja. Si es realitza en format
online serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.
MATERIAL
L'exposició està formada per plafons informatius i un mòdul de consulta.
•11 plafons
•1 roller
•1 mòdul de consulta (amb PC i pantalla tàctil)
CALENDARI
Del 9 al 23 de març de 2021, a l’Espai Cultural Kursaal.
ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins el 8 de març, encara que preferiblement al setembre.
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EXPOSICIÓ “CONTROLES?” ONLINE
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Proporcionar informació sobre el consum de drogues (legals i no legals).
•
Informar sobre els riscos associats al consum de begudes energètiques.
•
Fomentar el bon ús de les pantalles.
• Treballar els factors de protecció
per prevenir-ne el consum.
• Enfortir coneixements i promoure una actitud
crítica respecte al consum de drogues o abús de pantalles.
• Aclarir dubtes
sobre el consum de drogues i els seus riscos.

PROGRAMA
Consisteix en una exposició dinamitzada EN LINEA per la Diputació de
Barcelona. És una exposició que està dirigida tant a adolescents (entre 12 a 15
anys), joves (majors de 16 anys), Famílies (pares, mares, inclús avis) i
professionals (professorat, representants polítics, sanitaris, tècnics de
l'ajuntament, professionals del lleure, mitjans de comunicació i cossos de
seguretat).

CARACTERÍSTIQUES
És necessari poder tenir accés a Internet i la supervisió d’un professor a l'aula.
S'incorporaria un vídeo en format visita guiada a l'exposició i diferents activitats
amb metodologies i dinàmiques participatives instantànies.

MATERIAL
Disposar d’una pissarra digital o sala d'ordinadors amb accés a internet.

CALENDARI
Del 5 d’octubre al 3 de novembre del 2020.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Fins al 4 d’octubre del 2020
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TALLER DE PREVENCIÓ EN ALCOHOL (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer els efectes de l’alcohol.
• Experimentar sensacions del consum.
•
Reflexionar sobre els interessos econòmics de l’alcohol.
• Treballar la
pressió de grup i el saber dir que no al consum.
PROGRAMA
L’activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l’aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum d’alcohol. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns aspectes
en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’un hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32,
Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN CÀNNABIS (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer els efectes del cànnabis.
• Conscienciar dels riscos del seu
consum.
• Trencar mites en relació al cànnabis.
• Fomentar la visió crítica
entre els i les joves respecte al consum de cànnabis.
PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de cànnabis. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns
aspectes en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN DROGUES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d'alumnes de cicle superior de primària, d'ESO, batxillerat, CFGM,
CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a les addiccions.
• Entendre el motiu del
seu consum, per tal de no prendre una actitud equivocada.
• Conèixer els
factors de risc i els factors de protecció del consum.
• Donar pautes
parentals i marentals alhora de posar un límit.
• Integrar formes de
relaxar-nos davant de l'incompliment d’una norma.
• Reflexionar sobre la
importància de la comunicació i conèixer hàbits comunicatius positius i
negatius.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA,
dirigit a les famílies de les AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer
diferents aspectes en relació al consum.
Es parlarà de: Què és una droga, què vol dir que pot crear dependència,
motivacions pel consum, factors de protecció, les funcions educatives de la
família, com establir límits davant del consum, quan parlar de drogues amb els
fills/es, què hem de tenir present per establir una norma o posar un límit, que
podem fer quan ens enfadem per l'incompliment de la norma, què podem fer quan
el nostre fill/a s’ha enfadat amb nosaltres, com afavorir una bona comunicació,
hàbits comunicatius positius, hàbits comunicatius negatius i la importància de
treballar les emocions.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores dins del recinte escolar, encara que
si es prefereix es pot buscar un altre espai. No està dirigit als alumnes.
Posteriorment al taller, es facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les
famílies.

MATERIAL
Projector i ordinador

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org
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TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN L'ABÚS DE PANTALLES PER ADOLESCENTS I JOVES (AMB OPCIÓ
ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Reflexionar els avantatges i riscos que poden provocar les pantalles.
•
Conèixer els mecanismes d'addicció que tenen les pantalles.
• Incidir amb
els riscos d'aïllament que poden comportar les pantalles.
• Adquirir altres
formes d'oci sense pantalles.
Comptabilitzar
les
hores
que
hi dediquem a
•
les pantalles.
Descobrir
els
problemes
visuals
que
pot
crear
un abús a les
•
pantalles.
Aprendre
la
postura
correcte
per
poder
estar
davant
de les
•
diferents pantalles.
Observar
els
interessos
publicitaris
que
hi
ha
darrera
•
els youtubers.
Resoldre
dubtes
o
inquietuds
en
referència
les
pantalles.
•

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer els riscos de les pantalles en
relació a l'addicció, a l'ús abusiu, el temps que s'hi dedica i al factor d'aïllament
que suposa.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, projector i ordinador.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN PANTALLES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d’alumnes d’escoles bressol, educació infantil, primària, ESO, batxillerat,
CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a l'ús de les pantalles.
• Conèixer nous
efectes de les pantalles.
• Prendre consciència dels riscos que té la
sobreexposició a les pantalles i els perills de navegar per la xarxa.
•
Integrar noves pautes per posar límits als fills/es.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA
o una altra entitat (depenent de la demanda), dirigit a les famílies de les
AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació
a les pantalles. Es treballarà a partir d’un conte per poder explicar com actuar
davant de les pantalles segons l'edat i a partir d'aquest es crearà un debat sobre
cada temàtica.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores, dins del recinte escolar. Encara
que si es prefereix, es pot buscar un altre espai. Posteriorment al taller, es
facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les famílies

MATERIAL
Aula i cadires

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN TABAC (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer què és el tabac.
• Remarcar la importància de l'addicció.
•
Reflexionar com es lucren les multinacionals tabaqueres.
• Conèixer els
components d’una cigarreta.
• Saber com afecte el tabac en la salut.
• Ser
crítics en la relació del tabac amb el medi ambient.
• Treballar la pressió de
grup.
• Resoldre dubtes sobre els vapers.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de tabac. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns aspectes
en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TEATRE INTERACTIU “1000 LIKES”
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Crear un debat reflexiu sobre els usos de les pantalles i l’assetjament
virtual.
• Donar feedback (reconeixement positiu o negatiu) als espais
virtuals creats pels personatges. Això permetrà tenir un debat sobre usos
de les TIC.
• Col·laborar o aturar l’assetjament (passant el missatge,
posant més llenya al foc, aturant el missatge, etc.). Això permetrà tenir
un debat sobre l’assetjament virtual.
• Donar l’opinió a l’hora de decidir
quina escena treballar.

PROGRAMA
És un espectacle teatral interactiu dirigit per la companyia NUS, es presenta un
cas de ciberassetjament escolar on les TIC acaben invisibilitzant la violència.
És un espectacle de Teatre fòrum, en el que es presenta un cas de
ciberassetjament escolar, patit per la protagonista principal. La llei del silenci es fa
present al llarg de tot el curs: Els companys passen o tenen por de parlar, el
professorat i la institució escolar minimitzen la problemàtica, a casa una cosa així
és inimaginable...i les TIC invisibilitzen la violència. Davant això, la protagonista
no només no troba ajuda sinó que a més se li retreu estar tot el dia enganxada al
mòbil i a l'ordinador. Aquesta actitud de negació de l'ús de les TIC en el procés
relacional i d'aprenentatge, contraresta amb la possibilitat de remar a favor dels
canvis que ja s'estan donant, per prevenir i actuar davant la violència escolar.

CARACTERÍSTIQUES
L'obra de teatre té una durada de 2 h. a l'Auditori de Montcada.
El dia de la sessió, es passarà una enquesta als i les joves sobre el seu
coneixement de les noves tecnologies, per conèixer una mica més els usos que
en fan i la seva valoració de l'activitat. Aquestes ens ajuden a saber si l'activitat ha
funcionat i conèixer una mica més la relació entre joves i TIC, per les nostres
recerques d'investigació.

MATERIAL
Es demanarà als alumnes que facin ús del seu telèfon mòbil personal, si en
tenen.

CALENDARI
El 5 o 6 de novembre del 2020. Es faran dos sessions, en dos dies diferents, en
horari de matí (a les 9 hores o a les 12 hores). A l'Auditori Municipal de Montcada
i Reixac.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
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Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins l'1 de novembre. Encara que preferiblement abans, ja que
l'aforament és limitat.
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ANEM AL TEATRE: EL LAGO DE LOS CISNES 3D – DANSA
ESPECTÁCULO DE DANZA CONTEMPORÁNEA E HIPERMEDIA 3D.
Inspirada por el célebre ballet del siglo XIX que sigue cautivando al público de
generación en generación, la Compañía Larumbe Danza residente en Coslada
crea su particular versión del LAGO DE LOS CISNES, una fábula contemporánea
que absorbe del pasado, con música original de Tchaikovsky, pero con miras
hacia el futuro, con danza contemporánea e imágenes en 3D, contada desde la
perspectiva de unos jóvenes inmersos en la revolución social y económica del
siglo XXI, perpetrada por la incursión de las nuevas tecnologías en la vida
cotidiana.
Aún asiduos usuarios de las nuevas tecnologías como herramienta para la
apertura de infinitos campos de investigación, Larumbe Danza propone en esta
versión del Lago de los Cisnes, una reflexión sobre los riesgos que conlleva su
enorme alcance, sobre todo para el desarrollo, la salud, y la seguridad de la
infancia y la juventud de hoy en día.
Nuestro “Lago” transporta a Odette/Sigfrido y sus respectivos séquitos, a la
tercera dimensión y la realidad virtual, en un constante debate entre la
personalidad de Sigfrido, absorbido por el ritmo frenético de la vida cotidiana en
una gran metrópoli y condicionado por la inmediatez de las redes sociales y las
aplicaciones; en contraposición con Odette, quien mantiene aún vivo el goce de
otros ritmos, de otras prioridades, más propias de otros tiempos, y quien
reivindica su instinto animal y su relación espontánea con el entorno.
En la tolerancia y la simbiosis entre ambas maneras de interpretar el presente, se
resuelve nuestra versión del Lago de los Cisnes.
Difícilmente sabremos quiénes somos y hacia dónde ir, sin conocer quiénes
hemos sido.
CICLE: 2n cicle ESO i Batxillerat
ESPECTACLE: El lago de los cisnes 3D
COMPANYIA: La rumbe danza
GÈNERE: Dansa
DATA: 6 de maig de 2021
LLOC: Teatre Municipal de Montcada i Reixac
Durada: 60 minuts, aproximadament.
El preu de l’espectacle és de 5€ per alumne.
Cada grup classe disposarà, si s’escau, de dues entrades gratuïtes que el/la
mestre/a podrà assignar als/les alumnes que cregui convenient. Aquestes
entrades es justificaran amb la sol·licitud dels pares.
El transport anirà a càrrec de l’escola.
Quan un grup no pugui assistir a qualsevol dels espectacles que té confirmats, ha
de comunicar-ho amb una setmana d’antelació. En cas contrari, s’haurà d’abonar
el 70% de l’import de les entrades reservades.
En els supòsits de força major, en què resulti impossible assistir a qualsevol dels
espectacles, el grup/centre educatiu no haurà d’abonar cap import. S’entendran
supòsits de força major, sens perjudici del caràcter obert de l’enumeració:
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incendis, vagues, epidèmies, guerra, actes vandàlics o terroristes, dol nacional,
malaltia greu o incapacitat física greu i, en general, tots aquells supòsits que no
es puguin preveure o que no es puguin evitar, d’acord amb les disposicions
generals de l’ordenament jurídic espanyol.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans de l'1 de novembre de 2020.
PERSONA DE CONTACTE:
Hèctor Fernández Rabassa
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Ajuntament de Montcada i Reixac
Correu electrònic: hfernandez@montcada.org Telèfon: 935651122
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ANEM AL TEATRE: EL VIAJE DE ULISES - TEATRE
Los dioses griegos moraban la cima del monte Olimpo y gobernaban sobre los
seres humanos influyendo sobre estos con su protección o con su abandono.
Algunos hombres se atrevieron a desafiar sus caprichos y fueron víctimas de su
ira, como en el caso de Ulises, quien al ofender a Poseidón dejando ciego a su
hijo Polifemo, este le impide volver a Ítaca dejándolo vagar sin rumbo por todo el
mar Mediterráneo. La historia de Ulises es la historia del viaje como metáfora de
la vida, de la lucha contra las dificultades y la forma de resolverlas. Un viaje lleno
de peripecias únicas y, de juegos compartidos donde cada acto, cada escena, es
un universo en sí mismo. Podemos pedirle a Ulises que nos deje, seguirle en la
búsqueda de su Ítaca esperando con ello encontrar también la nuestra.
Larga vida al héroe griego.
Espectacle guardonat amb el Premi al Millor espectacle a FETEN (Fira Europea
de les Arts Escèniques per a Nens i Nenes) 2019.
CICLE: 1r Cicle ESO, 2n Cicle ESO, Batxillerat
ESPECTACLE: El viaje de Ulises
COMPANYIA: Teatro Gorakada
GÈNERE: Teatre
DATA: 22 de gener 2021
LLOC: Teatre Municipal de Montcada i Reixac
Durada: 60 minuts, aproximadament.
Espectacle en castellà
El preu de l’espectacle és de 5€ per alumne.
Cada grup classe disposarà, si s’escau, de dues entrades gratuïtes que el/la
mestre/a podrà assignar als/les alumnes que cregui convenient. Aquestes
entrades es justificaran amb la sol·licitud dels pares.
El transport anirà a càrrec de l’escola.
Quan un grup no pugui assistir a qualsevol dels espectacles que té confirmats, ha
de comunicar-ho amb una setmana d’antelació. En cas contrari, s’haurà d’abonar
el 70% de l’import de les entrades reservades.
En els supòsits de força major, en què resulti impossible assistir a qualsevol dels
espectacles, el grup/centre educatiu no haurà d’abonar cap import. S’entendran
supòsits de força major, sens perjudici del caràcter obert de l’enumeració:
incendis, vagues, epidèmies, guerra, actes vandàlics o terroristes, dol nacional,
malaltia greu o incapacitat física greu i, en general, tots aquells supòsits que no
es puguin preveure o que no es puguin evitar, d’acord amb les disposicions
generals de l’ordenament jurídic espanyol.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans de l'1 de novembre de 2020.
PERSONA DE CONTACTE:
Hèctor Fernández Rabassa
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Ajuntament de Montcada i Reixac
Correu electrònic: hfernandez@montcada.org Telèfon: 935651122
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LA RECERCA AL TEU ABAST: COM FER UN BON TREBALL DE RECERCA (BIBLIOTECA ELISENDA
DE MONTCADA)
ITINERARI
Biblioteca
DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 2n de batxillerat.
OBJECTIUS
Capacitar els alumnes per ser autosuficients en la consulta i recerca d'informació
a la biblioteca i a Internet sobre la temàtica que tractaran al treball de recerca.
Aprendre a citar segons les normatives existents.Assolir coneixements bàsics de
maquetació i presentació de documents.Adquirir eines per realitzar presentacions
orals d'èxit.
PROGRAMA
Fonts d'informació de qualitat disponibles a la biblioteca i a Internet.El plagi i la
citació bibliogràfica.La maquetació de documents en el context acadèmic.La
presentació oral: la clau de la comunicació científica.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat és eminentment pràctica i consta de 4 sessions cadascuna destinada a
un punt del programa.
SESSIÓ 1: Fonts i cerques d'informació.SESSIÓ 2: Plagi i citació bibliogràfica.
SESSIÓ 3: Maquetació.SESSIÓ 4: Presentacions orals.
Cada centre podrà escollir si vol fer totes les sessions o si només en vol fer
alguna de les 4.
Si els professors faciliten els temes de recerca dels alumnes al personal de la
biblioteca, les visites es personalitzaran segons les temàtiques triades.
NOVETAT!! També disponible en versió virtual. En aquest cas, teniu a la vostra
disposició 12 vídeos (
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCAHnRAxdT5I_DEyHQgLpwjucVUiScXt
m) amb el contingut de les 4 sessions. També hi haurà 4 trobades virtuals per
Google Meets per aclarir dubtes amb els alumnes i orientar-los en l'elaboració del
seu TdR.
REQUISITS
És necessària la presència d'un professor a l'aula.
Per a la sessió 3, és necessari que el centre faciliti el manual d'estil al personal de
la biblioteca si en disposa.
DURADA I LLOC
Cada sessió tindrà una durada d'1 hora i es farà al centre educatiu.
DOCUMENTACIÓ
Materials en PDF de cadascuna de les sessions.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la
Regidoria d'Educació.Responsables de l'activitat: Roberto Melgosa
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(melgosafr@diba.cat) i Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat)Responsable de la reserva
de dates: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat)
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolarsPer a
qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59
59 o per correu-e als responsables corresponents.Bloc de les biblioteques de
Montcada i Reixac
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VIURE ELS CLÀSSICS! LECTURES OBLIGATÒRIES I AMOR PER LA LECTURA A BATXILLERAT
(BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA)
ITINERARI
Literatura
DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 2n de Batxillerat.
OBJECTIUS
Fomentar el gust per la lectura a través dels clàssics de la literatura catalana.
Trencar els esterotips "No m'agrada llegir per culpa de les lectures obligatòries" i
"Les lectures obligatòries són avorrides".Fer tàndem amb l'institut per fer lectors
entusiastes a la secundària.
LECTURA:
Mirall Trencat de Mercè Rodoreda.Terra baixa d'Àngels Guimerà.Luces de
bohemia de Ramón de Valle-Inclán.
CARACTERÍSTIQUES
La metodologia de les visites es basa en el joc com a font d'aprenentatge a partir
de l'experiència vivencial i l'experimentació en grup.
NOVETAT!! També disponible en versió virtual.
REQUISITS
És necessària la presència de dos professors per grup.
Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
• Posar ordre
• Garantir que treballen tots
• Vetllar perquè tothom treballi al
mateix ritme
Avisar
els
alumnes
que
no
es comportin (actitud, soroll...)
•
DURADA I LLOC
La visita tindrà una durada d'1,5 hores i es farà a la biblioteca.
ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport
de la Regidoria d'Educació.Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz
(ruizcg@diba.cat) i Roberto Melgosa (melgosafr@diba.cat)Responsable
de la reserva de dates: Gisela Ruiz (expositoll@diba.cat)

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.
MÉS INFORMACIÓ
• Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolars
• Per a
qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59
59 o per correu-e als responsables corresponents.
• Bloc de les biblioteques de
Montcada i Reixac
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DROGUES I LLEIS
DESTINATARIS
Alumnes de 1r a 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Donar a conèixer el punt de vista legal i policial sobre les drogues.
Informar sobre la normativa que regula el consum de drogues legals i il·legals.
Diferenciació entre infracció administrativa i penal.
Exemples i conclusions.
PROGRAMA
Un agent uniformat fa una xerrada sobre diversos aspectes que afecten l'àmbit de
les drogues, des de la regulació legal a les actuacions policials en diversos
supòsits, diferenciant les actuacions entre l'àmbit administratiu i el penal.
Al finalitzar es farà un torn obert de paraules.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
MATERIAL
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Oficina de Relacions amb la
Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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DROGUES I LLEIS. TALLER
DESTINATARIS
Alumnes de 3r o 4t d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
OBJECTIUS
Donar a conèixer el punt de vista legal i policial sobre les drogues mitjançant un
taller participatiu
Prevenir el consum i el tràfic de substàncies ilegals amb el sistema ROA
(Reflexió-Oferiment-Aplicació)
PROGRAMA
Un agent uniformat fa un taller sobre diversos aspectes que afecten en l'àmbit de
les drogues, des de la regulació legal a les actuacions policials en diferents
supòsits.
Explicació d'un cas real en l'àmbit de les drogues i treball en grup per
comentar-lo.
Concurs tipus enquesta o test sobre el tema.
Aplicació de tot el comentat, exposant-ho com un exemple per als propis
assistents.
Informar sobre la normativa que regula el consum de drogues legals i il·legals.
Diferenciació entre infracció administrativa i penal.
Conclusions. Enquesta
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
Interessa grups no massa nombrosos, de no més de 15 alumnes.
MATERIAL
No és necessari cap material.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Oficina de Relacions amb la
Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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INTERNET SEGURA PER A JOVES
DESTINATARIS
Alumnes 1r a 4t d'ESO i batxillerat.
OBJECTIUS
Alertar dels perills de la xarxa internet.
Fomentar un ús adient i responsable d'internet.
Facilitar l'establiment de canals de contacte i comunicació entre policia,
educadors, pares i joves.
PROGRAMA
Educar als joves perquè naveguin de manera responsable per Internet.
Explicar les qüestions legals i la normativa vigent:
Continguts nocius. Continguts il·legals.
Oferir consells bàsics sobre:
Contrasenya.
Els virus: troians i espies.
El xat i la missatgeria instantània.
Els blocs i els fotoblocs.
Descàrregues de música, vídeos, arxius,..
Webcam.
Facilitar eines i recursos als adolescents per navegar per Internet de manera
segura.
Oferir diversos contactes d’ajuda i suport.
Al finalitzar la sessió es farà un torn obert de preguntes.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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INTERNET SEGURA SHARE
DESTINATARIS
Alumnes de 4t d'ESO, batxillerat, cicles formatius, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
Tractar diferents problemes relacionats amb el jovent i les xarxes socials.
Identificar el risc d'algunes conductes a partir dels personatges d'un cas pràctic.
Reflexionar sobre les possibles conseqüències de les seves conductes.
Valorar les actituds de seguretat que cal prendre.
Incorporar aquestes conductes segures a l'hora d’utilitzar la seva imatge a
internet.
Adquirir responsabilitat en l'ús de les xarxes socials.
PROGRAMA
Visionar un vídeo d'un cas pràctic per tal de comentar-ho i reflexionar.
És convenient un entorn que afavoreixi el contacte visual.
Es divideix l'aula en grups de 5/6 alumnes, entre ells respondran les preguntes
sobre un personatge assignat que apareix a la projecció. Cada personatge té una
fitxa que es lliurarà al grup.
El portaveu de cada grup explicarà les conclusions a la classe. La resta
d’alumnes podrà intervenir i posar en comú reflexions i comentaris sobre el que
s'ha exposat.
Un cop s'hagi parlat de tots els personatges, els participants aniran trobant els
conceptes clau i aportant conclusions.
S'apuntaran els conceptes clau de la sessió a la pisarra. Si no han sorgit tots en
el debat, caldrà aportar-los per part de l’agent.
PROPOSTA
Us proposem que els alumnes facin una activitat posterior a la realització d’aquest
taller, a criteri de cada centre, un cartell, un vídeo, anunci, enquesta, etc...
La intervenció de la PG-ME aporta un valor que es pot optimitzar enfortint el
missatge amb la implicació dels centres educatius en la consecució dels objectius
de la sessió.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l'activitat és d'una hora i mitja o dues.
MATERIAL
És necessari ordinador, projector, altaveus, vídeo, guix i pissarra.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
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VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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INTERNET SEGURA. XARXES SOCIALS
DESTINATARIS
Alumnes 1r a 4t d'ESO i batxillerat.
OBJECTIUS
Alertar dels perills del mal ús de les xarxes socials.
Fomentar un ús adient i responsable d'aquestes.
Facilitar l'establiment de canals de contacte i comunicació entre policia,
educadors, pares i joves.
PROGRAMA
Informar sobre que és una xarxa social.
Explicar el funcionament i els tipus de xarxes socials existents.
Explicar els riscos que pot comportar tenir i/o accedir a les xarxes socials per tal
de prevenir conductes no desitjades.
Conscienciar sobre la importància de no agregar persones desconegudes a la
xarxa social.
Explicar la responsabilitat de cada persona alhora de penjar una fotografia a
Internet.
Facilitar consells de seguretat relacionats amb les xarxes socials per tal de dotar
d’eines als oients per prevenir qualsevol risc o perill.
Facilitar contactes d’ajuda i suport.
Al finalitzar la sessió es farà un torn obert de preguntes.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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MOSTRA D'ENSENYAMENT
DESTINATARIS
Alumnes de 3r i 4t d'ESO, 1r i 2n de batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Atendre les necessitats informatives relacionades amb l'ensenyament.
Oferir un espai als Instituts on puguin presentar els seus serveis.
Informar, assessorar i orientar els joves i els pares sobre ensenyaments
postobligatoris.
DESCRIPCIÓ
Durant la Mostra d'Ensenyament, l'Espai Jove Can Tauler esdevé un espai on es
pot trobar informació actualitzada sobre l'ensenyament postobligatori en general i
del municipi. També és un espai de reflexió per a mares i pares, educadors/es i
estudiants sobre el futur formatiu i professional dels joves. D'aquesta manera
els/les joves podran obtenir tota aquella informació i orientació necessària per triar
el camí que més els interessi.
CONTINGUTS
Batxillerat: modalitats de batxillerat, opcions de les PAAU, accés a les carreres i
als CFGS, notes de tall...
Ensenyaments de formació professional: oferta educativa pública i privada
vinculada als cicles formatius de grau mitjà i grau superior.
Ensenyaments universitaris: oferta educativa de les universitats públiques,
privades i centres adscrits a les universitats en què la superació dels cursos
comporta l'obtenció d'una titulació oficial.
Ensenyaments d'idiomes: oferta educativa pública i privada dels estudis
d'idiomes.
Altres ensenyaments superiors i ensenyaments no reglats.
Serveis educatius a Montcada i Reixac.
Propostes d'itineraris.
CALENDARI
Del 22 de març al 9 d'abril de 2021.
LLOC
Espai Jove Can Tauler.
ORGANITZA
Regidoria d'Infància i Joventut.
Per a qualsevol consulta: telèfon 617453883, de dilluns a divendres de 9h a 14
hores. Pregunteu per Mònyka.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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MOU-TE SEGUR
DESTINATARIS
Alumnes de 2n de batxillerat.
OBJECTIUS
Recordatori de les normes de circulació treballades en els cursos anteriors.
Prendre consciència sobre els efectes que comporten el consum de l'alcohol, les
drogues, els medicaments, les distraccions, les presses, la fatiga o l'excessiva
laxitud en la conducció.
Conèixer els requisits necessaris per a l'obtenció dels permisos de conduir
vehicles a motor.
PROGRAMA
Visionat del vídeo "Un solo segundo puede cambiar el resto de tu vida", a partir
de la pel·lícula es presenten situacions dilemàtiques amb l'objectiu de generar
reflexió i debat.
CALENDARI
Durant el 1r trimestre del curs.
CARACTERÍSTIQUES
2 hores a la classe.
L'activitat compta amb el suport tècnic de la policia local del municipi.
ORGANITZA
Policia Local, col·labora regidoria d'Educació.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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ODI I DISCRIMINACIÓ. LA IMPORTÀNCIA DE SABER CONVIURE
DESTINATARIS
Alumnes de segon cicle d'ESO, batxillerat, cicles formatius, escola d'adults i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
Recordar els drets que tenen les persones relacionats amb la discriminació, la
xenofòbia i el racisme.
Donar a conèixer la necessitat de prevenir conductes que poden denigrar l'ésser
humà.
Conèixer que és l'homofòbia.
Informació sobre el marc legal actual que protegeix a les persones de la
discriminació.
Conscienciar sobre la necessitat de prevenir altres conductes disciminatòries com
són l'aporofòbia, la transfòbia i la gerascofòbia.
Informar de què cal fer quan es reconeix o detecta una situació de risc.
PROGRAMA
L'activitat la faran membres dels Mossos d'Esquadra.
S'exposaran diferents situacions discriminatòries, en diferents formats, per
posteriorment discutir sobre aquestes, valorar-les i treure'n conclusions.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'1 hora.
CALENDARI
Tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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SEXUALITAT: TU DECIDEIXES!
DESTINATARIS
Alumnat de batxillerat, cicles formatius de GM i GS, escola d'adults (CFPA) i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Apropar-se a un concepte de sexualitat integral i integrador.
• Compartir
experiències, dubtes i curiositats sobre la nostra sexualitat.
•
Desnaturalitzar els rols sexuals apresos durant la socialització de
gènere.
• Qüestionar els mites i falses creences associades a la sexualitat
i les diferents preferències sexuals.
• Conèixer els nostres cossos, desitjos
i límits.
• Conèixer com prevenir el contagi de l’VIH i ITS, així com recursos
d’atenció.
• Conèixer en profunditat els pros i contres dels diferents
mètodes anticonceptius.
• Explorar una vivència alliberadora de la
sexualitat i les relacions afectives.
DESCRIPCIÓ
Sovint és complicat parlar de sexualitat, les vergonyes, els nervis, les pors i els
complexes no ens deixen compartir obertament els nostres dubtes i gaudir d’un
bon aprenentatge d’aquesta dimensió tan rica i complexa com és la sexualitat
humana.
En aquest taller abordarem la socialització de gènere i els rols sexuals, els mites i
falses creences associades a la sexualitat i la identitat de gènere i les
preferències sexuals per potenciar una vivència alliberadora de la sexualitat i les
relacions afectives.
Alhora que tractarem els aspectes biològics i psicològics de la sexualitat, com el
coneixement del propi cos, l’autoestima, el desig i el plaer.
Generarem un ambient de confiança i respecte on sentir-nos lliures per parlar,
preguntar i compartir.
METODOLOGIA
Utilitzem la tècnica del taller com a metodologia participativa per crear un espai
educatiu d’intercanvi i aprenentatge col·lectiu. Les activitats del taller aniran a
càrrec de dues educadores. Utilitzem suport audiovisual com a reforç de les
dinàmiques proposades per tal d'analitzar els referents actuals dels i de les joves.
EQUIPAMENT NECESSARI
Aula amb pissarra i ordinador amb canó, so i connexió a internet.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre de 2020 a març de 2021.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Candela.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
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aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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SITUACIONS DE RISC PER AL JOVENT
DESTINATARIS
Alumnes de 3r, 4t d'ESO, batxillerat i PFI-PTT.
OBJECTIUS
Conèixer el punt de vista legal i policial sobre diferents temàtiques com les
identificacions policials al carrer, baralles, danys, pintades i graffitis...
PROGRAMA
Acostament, des del punt vista policial, a activitats relacionades amb el jovent que
generen responsabilitats i conseqüències legals, com poden ser la participació en
baralles, causar danys al mobiliari públic o privat, fer pintades, etc.
Al finalitzar es farà un torn obert de paraules.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
MATERIAL
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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TALLER DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA SEXUAL
DESTINATARIS
Alumnat de 2n a 4t d'ESO.
OBJECTIUS
Introduir el fenomen de la violència sexual i el seu impacte en la societat.
Identificar creences i/o actituds que justifiquen la violència sexual, per a
treballar-les posteriorment.
Detectar les necessitats i els dubtes dels joves en relació a la violència sexual i al
seu abordatge.
Ampliar la perspectiva i el coneixement envers altres formes de violència sexual.
Proporcionar recursos a on adreçar-se en cas de patir violència sexual.
PROGRAMA
Es visualitzarà un vídeo. Durant la sessió es parlarà d'altres formes de violència
sexual no contemplades al vídeo (abús sexual, violència sexual intrafamiliar,
violència sexual comesa per l’entorn proper, víctimes del gènere masculí,
violència sexual comesa dins el context de la parella).
MATERIAL
Ordinador, connexió a Internet, projector, altaveus, pissarra, guix o retolador.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'1 hora. Es convenient proposar un espai que afavoreixi
el contacte visual.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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TALLER DE PREVENCIÓ DE LES CIBERVIOLÈNCIES ENTRE JOVES
DESTINATARIS
Alumnat de 2n a 4t d'ESO.
OBJECTIUS
Empoderar als adolescents per sol·licitar ajuda en situacions de perill.
Proporcionar recursos a on adreçar-se en cas de patir ciberviolència.
Sensibilitzar sobre les conseqüències per les víctimes, els agressors, les famílies,
els centres educatius, les entitats de joves i la societat en general.
PROGRAMA
• Reflexionar i entendre la importància de la intimitat i la privacitat com a
drets fonamentals i ser respectuosos amb els drets dels altres i la llei en
l'ús de les TIC.
• Prendre consciència sobre la empremta digital, la
perdurabilitat dels continguts digitals i la seva utilitat a les investigacions
(empremta = evidència).
• Conèixer recomanacions d'ús responsable,
respectuós i saludable de les xarxes socials, senzilles d’incorporar, així
com recursos on demanar ajuda en cas de conflicte.
• Identificar les
diferents ciberviolències: sexting coercitiu, sextorsió i porno-venjança,
ciberviolència de parella, cibercontrol, ciberassetjament escolar.
•
Entendre la dinàmica o els mecanismes de funcionament d'aquests
ciberdelictes i desmentir alguns mites sobre aquests fets.
• Establir pautes
sobre com actuar en cas de patir o ser espectador d’aquestes situacions
i demanar la retirada d'imatges d'internet.
MATERIAL
Ordinador, connexió a Internet, projector, altaveus, pissarra, guix o retolador.
CARACTERÍSTIQES
L'activitat té una durada d'1 hora. Es convenient proposar un espai que afavoreixi
el contacte visual.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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TALLER: QUE NO ET POSIN DE MAL RUMOR
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO a partir de 2n, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Fer dubtar i reflexionar sobre els rumors existents entorn de la diversitat.
PROGRAMA
Els continguts que es tractaran seran el següents:
• Extreure sentit d’una imatge no és senzill si desconeixes el context. Els
prejudicis i estereotips acaben omplint els buits i construint una història que
moltes vegades s’allunya de la realitat.
• La nostra percepció de la realitat sempre és més receptiva a les informacions
que reforcen les creences assumides. Veiem el que volem veure o el que hem
après a veure, mentre que les realitats que no s’ajusten passen desapercebudes
amb molta més facilitat.
• Per què ens els creiem? Per què, tot i tenir informacions que ho contradiuen,
continuem creient-los? Quina influència tenen els altres en l’assumpció i
propagació dels rumors?
• Quines informacions tenim o podem aconseguir per desmuntar els rumors al
voltant de la diversitat? Som capaços d’escoltar aquestes informacions?.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat comença amb imatges i la construcció d'històries a partir d’aquestes
imatges. Però quina és la realitat que s'amaga darrera d’aquestes imatges?
S'acosta al que havíem pensat en un primer moment?
Posteriorment, els materials audiovisuals ens ajudaran a conèixer què són i com
es propaguen els rumors. El joc de la ruleta del rumor ens permetrà posar sobre
la taula els principals rumors existents sobre la diversitat al nostre entorn.
Preguntes, informacions, arguments i reflexions col·lectives seran la clau per
reflexionar sobre la veracitat o no d’aquestes històries.
Aquesta activitat està inspirada en una campanya de sensibilització que el
Cabildo de Tenerife va posar en pràctica al voltant del mercat de La Laguna.
(https://www.facebook.com/tenerifeantirrumores).
DURADA
L’activitat té una durada d'1 hora 30 minuts.
CALENDARI
El taller es realitza d'octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió. Sensibilització i Acció
Comunitària.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
La data límit per sol·licitar l'activitat és el 30 de setembre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de sol·licituds. En cas de
superar-les, s'aplicaran els següents criteris de selecció: ordre d'inscripció, si es
sol·liciten altres tallers pel mateix grup-classe, si s'ha demanat en anys anteriors.
La realització de l'activitat queda supeditada a les recomanacions i directrius que
s'emetin per l'alerta del Covid-19.

421

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Postobligatòria. Batxillerat. Educació en valors.

422

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Postobligatòria. Batxillerat. Educació en valors.

TROBADA DE DELEGATS/DES
DESTINATARIS
Delegats/des, sots-delegats/es, corresponsals, consellers escolars i equips docents d'ESO, batxillerat i cicles
formatius.
DESCRIPCIÓ
Aquest projecte pretén ser un exemple pràctic d'ensenyar-aprendre una determinada forma de convivència,
oberta i participativa, alhora que corresponsable i solidària.
OBJECTIUS
Aprofitar la trobada per generar un espai lúdic d'autoaprenentatge i empoderament.
Convertir la trobada en un espai d'intercanvi social d'experiències entre els diferents centres de secundària.
Motivar per a una participació activa i amb sentit dins del projecte de municipi.
METODOLOGIA: Vivència-Reflexió-Transferència
És el mateix participant qui arriba a les conclusions. La participació dels alumnes en aquestes experiències
els ajuda a créixer i a reforçar l'autonomia.
CALENDARI
Dia 25 de novembre: Alumnes de 1r i 2n d'ESO.
Dia 26 de novembre: Alumnes de 3r i 4t d'ESO.
Dia 1 de desembre: Alumnes de batillerat i cicles formatius.
LLOC
Casal de gent gran Casa de la Mina.
ORGANITZA
Regidoria d'Infància i Joventut.
Per a qualsevol consulta: telèfon 617453883, de dilluns a divendres de 9h a 14 hores. Pregunteu per
Mònyka.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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VIOLÈNCIA MASCLISTA. COM COMENÇA TOT?
DESTINATARIS
Alumnat de 4t d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, PFI i Centre de Formació de
Persones Adultes.
OBJECTIUS
Evidenciar el possible desconeixement que hi ha de les primeres manifestacions
de conductes de maltractament en la parella.
Incidir en la importància d'aquestes tipus de maltractament entre joves.
Visualitzar amb moltes imatges i fer arribar informació d'actualitat sobre què cal
fer quan es detecta una situació de risc.
Explicar els mecanismes per denunciar aquestes conductes.
Proporcionar eines i recursos que puguin ajudar al jovent a saber afrontar
qualsevol situació d'abús pròpia o aliena.
PROGRAMA
Taller amb metodologia activa i participativa amb la intenció d'informar sobre la
violència de gènere des de diferents punts de vista.
Facilitar l'expressió de totes les persones del grup, afavorint el diàleg grupal i la
proposta de possibles accions per viure sense violència.
MATERIAL
És necessari disposar de projector i ordinador amb àudio.
DURADA
L'activitat té una durada d'1 hora.
CALENDARI
Tot el curs escolar.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Oficina de Relacions amb la
Comunitat.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 561 42 00, ext. 41128.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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VOLEM UN MÓN DIFERENT? NO EL FEM DESIGUAL! TALLER D’INTERCULTURALITAT PER A JOVES
DESTINATARIS
Alumnat de batxillerat, cicles formatius de GM i i GS, escola d'adults (CFPA) i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Conèixer la problemàtica de les desigualtats socials.
• Identificar les
diferents manifestacions de la violència i discriminació que es donen a la
nostra societat.
• Fomentar la presa de consciència sobre les causes i
conseqüències de les diferents violències i discriminacions.
• Aprendre a
relacionar-nos de manera sana i satisfactòria, situant l’autoestima, el
respecte i l’autonomia com a base de les relacions.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
A partir d’una dinàmica grupal parlarem de les desigualtats que existeixen, de
quina manera es manifesten i com això afecta les nostres relacions.
Reflexionarem col·lectivament per tal de trobar possibles solucions o formes de
prevenció que evitin la discriminació per motiu d’origen o gènere.
Parlarem de rumors, d'estereotips i de prejudicis buscant maneres per no
reproduir-los dins i fora del centre educatiu.
METODOLOGIA
Aquest taller es basa en un joc de rol dinamitzat. Utilitzem la tècnica del taller com
a metodologia participativa per crear un espai educatiu d'intercanvi i aprenentatge
col·lectiu des de la vivència i el joc .
Les activitats del taller aniran a càrrec de dues educadores. Utilitzem suport
audiovisual com a reforç de les dinàmiques proposades per tal d’analitzar els
referents actuals dels i de les joves.
EQUIPAMENT NECESSARI
Aula amb pissarra i ordinador amb canó, so i connexió a internet.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre 2020 a març de 2021.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Candela.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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LLAVORS 2019
Projecte d'impuls de l'economia social i solidaria a Montcada i Reixac, Barberà del
Vallès, Ripollet i Cerdanyola del Vallès.
DESTINATARIS
Alumnes de segon cicle d'ESO, batxillerat o cicles formatius dels centres
educatius de Montcada i Reixac.
OBJECTIUS
Foment de l'Economia Social i Solidària als instituts perquè els joves dels nostres
centres educatius puguin conèixer de primera mà les activitats de l’ESS que
existeixen al nostre territori.
CARACTERÍSTIQUES
A través d'un cicle de 4 sessions (8 hores) i mitjançant tallers vivencials i
dinàmics, volem que els nois i noies de diversos centres de secundària dels
municipis del projecte Llavors s'apropin a l’ESS i coneguin no només el
cooperativisme com a fórmula col·laborativa d'emprenedoria, sinó també molts
altres àmbits com el consum responsable, l'associacionisme, el comerç just, les
finances ètiques, l'equitat de gènere, l'alimentació ecològica o la sostenibilitat
ambiental.
PREU
Gratuït.
MATERIAL
Dossier de treball per cada alumne.
ORGANITZA
Promoció Econòmica i Ocupació
Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació
C. Alt de Sant Pere, 73 &#9474; 08110 Montcada i Reixac
TERMINI D'INSCRPCIÓ
Fins al 30 de setembre de 2019.
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DEPURADORA I CASA DE LES AIGÜES DE MONTCADA I REIXAC
Visita combinada a dos equipaments relacionats amb l'aprovisionament d'aigua
potable a la població: un de modern, la depuradora del Besòs, i un altre del segle
XIX, la Casa de les Aigües, una central d'extracció i bombeig d'aigua, a més d'un
exemple rellevant de patrimoni modernista i industrial català.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

OBJECTIUS
Valorar l’aigua del curs del riu com a font de recursos diversos: abastiment,
energia, etc.
Observar i analitzar el patrimoni cultural i natural, tot fomentant-ne el respecte.
Conscienciar sobre el valor que té l’aigua.
Donar a conèixer el modernisme de fora de la ciutat de Barcelona.
Exposar els canvis que suposà la “revolució de l’aigua” dins del context general
de la Revolució Industrial (canvis tecnològics, ideològics i socials).
PROGRAMA
L'activitat es divideix en dues sessions:
Primera sessió:
A la depuradora del Besòs, a Montcada i Reixac, s'analitzarà el cicle de l’aigua,
s'observaran els canvis d’estat de l’aigua, alhora que s'explicarà el procés de
depuració.
Segona sessió:
A la Casa de les Aigües, es tractarà el paper fonamental de l'aigua per al
desenvolupament del municipi, per posar en valor la importància de la gestió
sostenible dels recursos hídrics; i a partir d'unes màquines de vapor úniques a
Catalunya es reflexionarà sobre les diferents fonts d’energia i reflexió sobre el seu
ús racional.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l'activitat és de 3 hores. Serà dinamitzada per un expert i els
trasllats es faran a peu. Si el grup s'ha desplaçat fins a Montcada i Reixac amb
autocar, el trasllat entre depuradora i Casa de les Aigües també es pot fer amb
autocar.
Si cal contractar transport, serà a càrrec del centre escolar.
Activitat gratuïta.
MATERIAL
Vídeo, fulletó, dossier didàctic, presentació audiovisual, full de valoració,
maquetes, fotos, plànols i làmines històriques, attrezzo divers.
INSCRIPCIONS
Fer la sol·licitud a l'inici del trimestre en que es vol realitzar l'activitat.
Les activitats que es realitzin en espais interiors, estaran subjectes a les mesures
preventives vigents a les instal·lacions.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Tel. 93 238 93 51 / reserves.pmes@amb.cat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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ELS SECRETS DE LA CASA DE LES AIGÜES
Una descoberta de l'element més singular del patrimoni cultural de Montcada: la
Casa de les Aigües. Amb aquesta visita guiada els alumnes esbrinaran tot el
funcionament de la central d'extracció i bombeig d'aigua dolça del Besòs a la
ciutat de Barcelona.
DESTINATARIS
Alumnes de cicles mitjà i superior d'educació primària, ESO, batxillerat i cicles
formatius. Sempre amb els continguts adients a cada cicle educatiu.
METODOLOGIA
Amb aquesta visita els participants podran esbrinar el paper fonamental de l’aigua
en la història de Montcada a partir d'una passejada pels diferents espais que
conformen la Casa de les Aigües i del seu entorn (riu Besòs). Durant el recorregut
els visitants podran copsar l’esperit del Modernisme i la seva plasmació en un
dels exemples més rellevants del patrimoni industrial català.
Serà dinamitzada per una persona experta.
DURADA
La durada de l'activitat és de 1.30 hores.
PREU
75€ grup (màxim 30 alumnes) / 3 € persona
CALENDARI
Tot l'any
MATERIAL
Material audiovisual i dossier didàctic.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar
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ITINERARI MEDIEVAL A L'ERMITA DE REIXAC
Descobriment del patrimoni cultural d'origen medieval conservat a Montcada.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior d'educació primària, d'ESO, batxillerat i cicles
formatius.
OBJECTIUS
Contextualització de l'edat mitjana a Montcada i Reixac, a través dels seus
testimonis patrimonials.
Identificació i difusió dels referents medievals conservats a la localitat.
Comprensió de la història des d'una perspectiva local, més propera i entenedora.
METODOLOGIA
Ruta pel Camí de la Font del Tort fins camí de Can Piqué. Des d’allà, pujada a
l’ermita de Reixac. Comentari i observació de l’entorn, Parc de la Serralada de la
Marina, biodiversitat, etc.
Es completa amb la visita a l’antiga església de Reixac, magnífic exemple de
l’arquitectura medieval.
Serà dinamitzada per una persona experta.
DURADA
La pujada està prevista en 45 minuts.
La durada de l'activitat és de 2 hores aproximadament.
PREU
90 € grup classe / 3,6 € persona
CALENDARI
Tot l'any
OBSERVACIONS
Existeix l'opció de fer l'itinerari amb autocar per la Montcada Medieval, de 3h de
durada:
Museu Montcada
Rec Comtal
Torre dels Frares
Ermita de Reixac
La contractació del transport anirà a càrrec del centre educatiu interessat. La
Generalitat de Catalunya ofereix un programa d'ajuts al transport per a sortides al
patrimoni cultural català (ArGO!nautes), que el centre educatiu haurà de
demanar. Més informació: http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
MATERIAL
Dossier de treball per a cada alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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ITINERARI PER LA MONTCADA MODERNISTA
Aquest itinerari convida a descobrir el patrimoni arquitectònic modernista a
Montcada i Reixac.
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, de Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Visita dinamitzada pels racons modernistes de Montcada: descobriment
d'habitatges d'estiueig, com la Torre Vila (Cactus) al centre del poble, i visita
guiada a la Casa de les Aigües, la veritable joia modernista del patrimoni cultural
montcadenc.
Serà dinamitzada per una persona experta i els trasllats es faran a peu.
DURADA
La durada de l'activitat és des de 2 h aproximadament.
PREU
90€ grup / 3,6 € persona (màxim 30 alumnes)
CALENDARI
Tot l'any
MATERIAL
Dossier didàctic per alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22 de dilluns a divendres de 9 h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: AIGÜES DE MONTCADA
Descobrirem el llegat arquitectònic relacionat amb la importància de l'aigua a
Montcada i Reixac des de l'antiguitat fins avui.
DESTINATARIS
Alumnes del cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Passeig pel Parc de les Aigües on es visitarà:
1. El Rec Comtal i la Casa de la Mina, referents de l'aprofitament de l'aigua de
l'època medieval al segle XVIII.
2. La Casa de les Aigües, símbol de les innovacions tecnològiques de la
Revolució Industrial de finals del segle XIX i joia modernista del patrimoni cultural
montcadenc.
Activitat dinamitzada per una persona experta.
Els trasllats es faran a peu.
DURADA
L'activitat és de 2 h aproximadament.
MATERIAL
Un dossier didàctic per alumne.
PREU
90€ grup / 3,6 persona (màxim 30 alumnes).
CALENDARI
Tot l'any
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: CONEIX ELS IBERS DE LES MALESES I EL SEU POBLAT
Excursió guiada i dinamitzada al jaciment ibèric de Les Maleses.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Conèixer els primer pobladors del municipi, els ibers.
Entendre la seva manera de viure: l'urbanisme, la vida quotidiana, els oficis a
través de les restes arqueològiques que es conserven al cim Pi Candeler de la
Serralada de Marina.
METODOLOGIA
Visita dinamitzada per un arqueòleg.
1. Caminada fins al cim de Les Maleses (40 minuts).
Després de deixar l'autocar al cim de la Vallençana es fa un recorregut pel Parc
de la Serralada de Marina fins al poblat de Les Maleses.
2. Descoberta i interpretació de les restes arqueològiques del poblat ibèric.
DURADA
La durada de l'activitat és de 2,5 hores aproximadament.
Flexibilitat d'horaris segons les necessitats de cada grup.
OBSERVACIONS
Els trasllats al cim de la Vallençana es fan en autocar. La contractació del
transport anirà a càrrec del centre escolar. La Generalitat de Catalunya ofereix un
programa d'ajuts al transport per a sortides al patrimoni cultural català
(ArGO!nautes), que el centre educatiu haurà de demanar. Més informació:
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
PREU
90 € grup / 3,6 € persona (màxim 30 alumnes).
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Dossier didàctic: Els ibers. Primers pobladors de Montcada i Reixac.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: LLEGIM PAISATGE. MONTCADA, DE POBLE A CIUTAT
Passeig fins al Turó de Montcada per descobrir els diferents paisatges del
municipi, la formació geològica, la seva evolució urbana i les transformacions
produïdes per la modernització i la industrialització.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Recomanat per alumnes de PFI.
METODOLOGIA
Breu introducció audiovisual sobre la el relleu i la geografia local, i l'evolució
paisatgística del municipi.
Visita a indrets concrets propers al museu a fi d'observar i comparar amb
fotografies antigues com va ésser modificat l'entorn rural de Montcada fa menys
de cent anys, i perquè es produïren aquests canvis.
Aplicació de conceptes de geografia física i econòmica dins de la visió evolutiva
del municipi.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
90 € per grup.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, cartografia i fotografies antigues.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. C. Major, 32.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta tot l'any.
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LA FÀBRICA DE L'AIGUA: VISITA TEATRALITZADA A LA CASA DE LES AIGÜES
La Casa de les Aigües és una de les joies del patrimoni industrial de Catalunya.
Dos personatges molt singulars traslladaran els alumnes a 1879, el moment de la
inauguració d'aquesta meravellosa central d'extracció d'aigües.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art i tecnologia, sempre adequades a cada cicle educatiu.

la fàbrica de l'aigua

METODOLOGIA
21 de juny de 1879: l'arquitecte Antoni Rovira i Trias té el plaer de rebre una
delegació d'alumnes de Montcada i Reixac que s'ha pres la molèstia de viatjar
136 anys endarrere per assistir a l'acte inaugural d'un recinte que suposa la
solució a la gravíssima sequera que pateix la Ciutat Comtal. L'arquitecte
municipal de Barcelona d'aleshores els ensenyarà el complex, però no compta
amb la interrupció i sorpreses d'un dels treballadors de l'edifici, en Josep, un
estrafolari personatge veí de la Montcada de finals del segle XIX.
Visita teatralitzada guiada per un grup d'actors/historiadors.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
150 € grup / 6 € persona
CALENDARI
Tot l'any.
OBSERVACIONS
En cas que calgui l'ús d'un autocar per fer els trasllats del centre educatiu a la
Casa de les Aigües, aquest no és inclòs al preu de l'activitat. La contractació anirà
a càrrec del centre educatiu interessat. La Generalitat de Catalunya ofereix un
programa d'ajuts al transport per a sortides al patrimoni cultural català
(ArGO!nautes), que el centre educatiu deurà de demanar. Més informació:
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
MATERIAL
La visita serà amenitzada amb efectes audiovisuals i sensorials així com jocs
didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta tot l'any.
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RECERCA APLICADA: BIODIVERSITAT AL TURÓ DE MONTCADA
Els alumnes descobriran el medi natural proper mitjançant un recorregut de
descoberta de l'entorn, de la fauna i de la flora. La descoberta es realitzarà al
bosc mediterrani.
DESTINATARIS
Alumnes d’ESO, batxillerat, CFGM i CFGS.
OBJECTIUS
Identificar les diferents espècies de fauna i flora del Turó de Montcada.
Reflexionar sobre el valor del medi natural més proper per assolir un model de
creixement i de progrés sostenible amb la natura.
METODOLOGIA
Passejada pel bosc per observar les seves característiques i aprendre a detectar
les diferents plantes i animals que hi viuen. Identificació de fauna i flora
observada a partir de material visual i descriptiu.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada de 3 hores.
CALENDARI
Gener-Juny de 2021.
MATERIAL
Fitxes d’identificació de fauna i flora.
ORGANITZACIÓ
Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
Gestiona: ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca.
A/e: acer@acer-associacio.org
Telf. 667467503- 629350221
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs, a partir de setembre de 2020.
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UN MÓN D'AIGUA: TALLER AL PARC DE LES AIGÜES
Amb aquest taller els alumnes podran esbrinar, mitjançant un joc de pistes, la
història del nostre poble a través de l'aigua, els secrets del modernisme i l'enginy
que va canviar el món: la màquina de vapor. Tot emmarcat en tres dels espais
més singulars del nostre patrimoni arquitectònic: el Rec Comtal, la mina de
Montcada i la meravellosa Casa de les Aigües.
DESTINATARIS
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art, ciència, tecnologia i medi ambient, sempre adequada a
cada cicle d'educatiu, des de Primària fins Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Inici al Rec Comtal i a la Mina de Montcada, on podran esbrinar la importància de
l'aigua per al progrés de Montcada com a poble, fent una sèrie de jocs didàctics.
A la Casa de les Aigües:
Introducció audiovisual sobre la central dels pous del Besòs i la cultura sostenible
de l'aigua.
Experiment de depuració natural de l'aigua emprant material reciclat.
Taller de trencadís on descobriran els secrets del modernisme.
Descoberta de les màquines de vapor verticals a la sala de màquines i calderes.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € grup / 2,5 persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori i jocs didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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Promoció de la salut
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DIA MUNDIAL SENSE ALCOHOL
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Donar informació als adolescents sobre els riscos que pot comportar el
consum d’alcohol.
• Conèixer els efectes de l'alcohol al nostre organisme.
•
Crear un espais on els adolescents reflexionin i puguin preguntar sobre
el consum d’alcohol.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa que es realitza a l'hora del pati a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn el consum d’alcohol.

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l'estand informatiu.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 15 de novembre, Dia Internacional sense
alcohol.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 15 de novembre, encara que preferiblement al setembre.
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DIA MUNDIAL SENSE FUM, SENSE TABAC
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Donar informació als adolescents sobre els riscos que pot comportar el
consum de tabac.
• Conèixer com ens afecte al fum del tabac al ser
fumadors actius i/o passius pels nostres pulmons.
• Crear un espai on els
adolescents reflexionin i puguin preguntar sobre el consum de tabac.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa, que es realitza a l'hora del pati, a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn el consum de tabac.
Aquesta campanya s'organitza conjuntament entre el Programa Salut i Escola i el
Servei Passa (Punt d'informació i assessorament en drogues i pantalles).

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l’estand informatiu.
S'utilitzarà material mèdic, com per exemple, el cooxímetre que analitza a través
de l'aire espirat la quantitat de monòxid de carboni (ppm: part per milió). També
s'utilitzaran díptics, pòsters, enganxines i material informatiu editat per l’Agència
de Salut de Catalunya.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 31 de maig, Dia Internacional sense tabac.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 31 de maig, encara que preferiblement al setembre.
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DIA MUNDIAL SENSE MÒBIL
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
Donar informació als adolescents, sobre els riscos que pot comportar l'abús de
pantalles.
Conèixer com ens afecte un ús abusiu.
Crear un espais on els adolescents reflexionin i puguin preguntar els seus dubtes.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa, que es realitza a l'hora del pati, a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn l'abús de les pantalles.
Tot i que és el dia mundial sense mòbil, es treballarà amb l'abús de totes les
pantalles.

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l'estand informatiu.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 15 d’abril, Dia Internacional sense mòbil.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 15 d’abril, encara que preferiblement al setembre.
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EXPOSICIÓ DINAMITZADA: TABAC AL DESCOBERT (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Generar actituds contràries al tabac, i el seu consum.
• Refermar la posició
dels joves que no hagin fumat mai.
• Evitar, o si més no retardar,
l'experimentació amb el tabac.

PROGRAMA
L’activitat consisteix en una exposició dinamitzada de forma molt participativa,
amb el suport de diferents plafons informatius sobre diferents temes vinculats
amb el consum de tabac. A més, disposa de pàgina web on es troben recollits
tots els plafons de l'exposició, un joc interactiu i activitats.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l’activitat seria d'1 hora o 1 hora i mitja. Si es realitza en format
online serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.
MATERIAL
L'exposició està formada per plafons informatius i un mòdul de consulta.
•11 plafons
•1 roller
•1 mòdul de consulta (amb PC i pantalla tàctil)
CALENDARI
Del 9 al 23 de març de 2021, a l’Espai Cultural Kursaal.
ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins el 8 de març, encara que preferiblement al setembre.
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EXPOSICIÓ “CONTROLES?” ONLINE
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Proporcionar informació sobre el consum de drogues (legals i no legals).
•
Informar sobre els riscos associats al consum de begudes energètiques.
•
Fomentar el bon ús de les pantalles.
• Treballar els factors de protecció
per prevenir-ne el consum.
• Enfortir coneixements i promoure una actitud
crítica respecte al consum de drogues o abús de pantalles.
• Aclarir dubtes
sobre el consum de drogues i els seus riscos.

PROGRAMA
Consisteix en una exposició dinamitzada EN LINEA per la Diputació de
Barcelona. És una exposició que està dirigida tant a adolescents (entre 12 a 15
anys), joves (majors de 16 anys), Famílies (pares, mares, inclús avis) i
professionals (professorat, representants polítics, sanitaris, tècnics de
l'ajuntament, professionals del lleure, mitjans de comunicació i cossos de
seguretat).

CARACTERÍSTIQUES
És necessari poder tenir accés a Internet i la supervisió d’un professor a l'aula.
S'incorporaria un vídeo en format visita guiada a l'exposició i diferents activitats
amb metodologies i dinàmiques participatives instantànies.

MATERIAL
Disposar d’una pissarra digital o sala d'ordinadors amb accés a internet.

CALENDARI
Del 5 d’octubre al 3 de novembre del 2020.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Fins al 4 d’octubre del 2020
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TALLER DE PREVENCIÓ EN ALCOHOL (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer els efectes de l’alcohol.
• Experimentar sensacions del consum.
•
Reflexionar sobre els interessos econòmics de l’alcohol.
• Treballar la
pressió de grup i el saber dir que no al consum.
PROGRAMA
L’activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l’aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum d’alcohol. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns aspectes
en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’un hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32,
Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN CÀNNABIS (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer els efectes del cànnabis.
• Conscienciar dels riscos del seu
consum.
• Trencar mites en relació al cànnabis.
• Fomentar la visió crítica
entre els i les joves respecte al consum de cànnabis.
PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de cànnabis. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns
aspectes en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN DROGUES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d'alumnes de cicle superior de primària, d'ESO, batxillerat, CFGM,
CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a les addiccions.
• Entendre el motiu del
seu consum, per tal de no prendre una actitud equivocada.
• Conèixer els
factors de risc i els factors de protecció del consum.
• Donar pautes
parentals i marentals alhora de posar un límit.
• Integrar formes de
relaxar-nos davant de l'incompliment d’una norma.
• Reflexionar sobre la
importància de la comunicació i conèixer hàbits comunicatius positius i
negatius.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA,
dirigit a les famílies de les AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer
diferents aspectes en relació al consum.
Es parlarà de: Què és una droga, què vol dir que pot crear dependència,
motivacions pel consum, factors de protecció, les funcions educatives de la
família, com establir límits davant del consum, quan parlar de drogues amb els
fills/es, què hem de tenir present per establir una norma o posar un límit, que
podem fer quan ens enfadem per l'incompliment de la norma, què podem fer quan
el nostre fill/a s’ha enfadat amb nosaltres, com afavorir una bona comunicació,
hàbits comunicatius positius, hàbits comunicatius negatius i la importància de
treballar les emocions.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores dins del recinte escolar, encara que
si es prefereix es pot buscar un altre espai. No està dirigit als alumnes.
Posteriorment al taller, es facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les
famílies.

MATERIAL
Projector i ordinador

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org
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TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN L'ABÚS DE PANTALLES PER ADOLESCENTS I JOVES (AMB OPCIÓ
ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Reflexionar els avantatges i riscos que poden provocar les pantalles.
•
Conèixer els mecanismes d'addicció que tenen les pantalles.
• Incidir amb
els riscos d'aïllament que poden comportar les pantalles.
• Adquirir altres
formes d'oci sense pantalles.
Comptabilitzar
les
hores
que
hi dediquem a
•
les pantalles.
Descobrir
els
problemes
visuals
que
pot
crear
un abús a les
•
pantalles.
Aprendre
la
postura
correcte
per
poder
estar
davant
de les
•
diferents pantalles.
Observar
els
interessos
publicitaris
que
hi
ha
darrera
•
els youtubers.
Resoldre
dubtes
o
inquietuds
en
referència
les
pantalles.
•

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer els riscos de les pantalles en
relació a l'addicció, a l'ús abusiu, el temps que s'hi dedica i al factor d'aïllament
que suposa.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, projector i ordinador.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN PANTALLES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d’alumnes d’escoles bressol, educació infantil, primària, ESO, batxillerat,
CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a l'ús de les pantalles.
• Conèixer nous
efectes de les pantalles.
• Prendre consciència dels riscos que té la
sobreexposició a les pantalles i els perills de navegar per la xarxa.
•
Integrar noves pautes per posar límits als fills/es.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA
o una altra entitat (depenent de la demanda), dirigit a les famílies de les
AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació
a les pantalles. Es treballarà a partir d’un conte per poder explicar com actuar
davant de les pantalles segons l'edat i a partir d'aquest es crearà un debat sobre
cada temàtica.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores, dins del recinte escolar. Encara
que si es prefereix, es pot buscar un altre espai. Posteriorment al taller, es
facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les famílies

MATERIAL
Aula i cadires

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN TABAC (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer què és el tabac.
• Remarcar la importància de l'addicció.
•
Reflexionar com es lucren les multinacionals tabaqueres.
• Conèixer els
components d’una cigarreta.
• Saber com afecte el tabac en la salut.
• Ser
crítics en la relació del tabac amb el medi ambient.
• Treballar la pressió de
grup.
• Resoldre dubtes sobre els vapers.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de tabac. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns aspectes
en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TEATRE INTERACTIU “1000 LIKES”
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Crear un debat reflexiu sobre els usos de les pantalles i l’assetjament
virtual.
• Donar feedback (reconeixement positiu o negatiu) als espais
virtuals creats pels personatges. Això permetrà tenir un debat sobre usos
de les TIC.
• Col·laborar o aturar l’assetjament (passant el missatge,
posant més llenya al foc, aturant el missatge, etc.). Això permetrà tenir
un debat sobre l’assetjament virtual.
• Donar l’opinió a l’hora de decidir
quina escena treballar.

PROGRAMA
És un espectacle teatral interactiu dirigit per la companyia NUS, es presenta un
cas de ciberassetjament escolar on les TIC acaben invisibilitzant la violència.
És un espectacle de Teatre fòrum, en el que es presenta un cas de
ciberassetjament escolar, patit per la protagonista principal. La llei del silenci es fa
present al llarg de tot el curs: Els companys passen o tenen por de parlar, el
professorat i la institució escolar minimitzen la problemàtica, a casa una cosa així
és inimaginable...i les TIC invisibilitzen la violència. Davant això, la protagonista
no només no troba ajuda sinó que a més se li retreu estar tot el dia enganxada al
mòbil i a l'ordinador. Aquesta actitud de negació de l'ús de les TIC en el procés
relacional i d'aprenentatge, contraresta amb la possibilitat de remar a favor dels
canvis que ja s'estan donant, per prevenir i actuar davant la violència escolar.

CARACTERÍSTIQUES
L'obra de teatre té una durada de 2 h. a l'Auditori de Montcada.
El dia de la sessió, es passarà una enquesta als i les joves sobre el seu
coneixement de les noves tecnologies, per conèixer una mica més els usos que
en fan i la seva valoració de l'activitat. Aquestes ens ajuden a saber si l'activitat ha
funcionat i conèixer una mica més la relació entre joves i TIC, per les nostres
recerques d'investigació.

MATERIAL
Es demanarà als alumnes que facin ús del seu telèfon mòbil personal, si en
tenen.

CALENDARI
El 5 o 6 de novembre del 2020. Es faran dos sessions, en dos dies diferents, en
horari de matí (a les 9 hores o a les 12 hores). A l'Auditori Municipal de Montcada
i Reixac.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
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Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins l'1 de novembre. Encara que preferiblement abans, ja que
l'aforament és limitat.
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COMUNIQUEM-NOS! TALLER D'ESCRIPTURES ANTIGUES
Activitat que treballa el diferents sistemes de comunicació que s'han emprat al
llarg de la història com a eina d’entesa i que dóna a conèixer la importància de
l'escriptura des de l'antiguitat com a forma de comunicació.
Es posa atenció en l'expressió oral, pictogrames, escriptura, codis i senyals, etc.
Així com en els diferents suports que s’han utilitzat en les diferents
civilitzacions/cultures.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Experimentació amb l'activitat d'escriptura antiga i desenvolupament d'un joc de
rol/simulació per part de l'alumnat sobre un intercanvi comercial entre membres
de dues cultures diferents.
Experimentació amb els diferents sistemes vistos durant l'activitat, comparant-los
amb els que s'utilitzen actualment.
Finalment, propostes de millora dels actuals sistemes de comunicació i reflexió
crítica vers els punts forts i mancances dels sistemes de comunicació actuals.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup classe / 2,5 € per persona.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, dossier didàctic per alumne i efectes de llum i so.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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DROGUES I LLEIS
DESTINATARIS
Alumnes de 1r a 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Donar a conèixer el punt de vista legal i policial sobre les drogues.
Informar sobre la normativa que regula el consum de drogues legals i il·legals.
Diferenciació entre infracció administrativa i penal.
Exemples i conclusions.
PROGRAMA
Un agent uniformat fa una xerrada sobre diversos aspectes que afecten l'àmbit de
les drogues, des de la regulació legal a les actuacions policials en diversos
supòsits, diferenciant les actuacions entre l'àmbit administratiu i el penal.
Al finalitzar es farà un torn obert de paraules.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
MATERIAL
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Oficina de Relacions amb la
Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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DROGUES I LLEIS. TALLER
DESTINATARIS
Alumnes de 3r o 4t d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
OBJECTIUS
Donar a conèixer el punt de vista legal i policial sobre les drogues mitjançant un
taller participatiu
Prevenir el consum i el tràfic de substàncies ilegals amb el sistema ROA
(Reflexió-Oferiment-Aplicació)
PROGRAMA
Un agent uniformat fa un taller sobre diversos aspectes que afecten en l'àmbit de
les drogues, des de la regulació legal a les actuacions policials en diferents
supòsits.
Explicació d'un cas real en l'àmbit de les drogues i treball en grup per
comentar-lo.
Concurs tipus enquesta o test sobre el tema.
Aplicació de tot el comentat, exposant-ho com un exemple per als propis
assistents.
Informar sobre la normativa que regula el consum de drogues legals i il·legals.
Diferenciació entre infracció administrativa i penal.
Conclusions. Enquesta
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
Interessa grups no massa nombrosos, de no més de 15 alumnes.
MATERIAL
No és necessari cap material.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Oficina de Relacions amb la
Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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MOSTRA D'ENSENYAMENT
DESTINATARIS
Alumnes de 3r i 4t d'ESO, 1r i 2n de batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Atendre les necessitats informatives relacionades amb l'ensenyament.
Oferir un espai als Instituts on puguin presentar els seus serveis.
Informar, assessorar i orientar els joves i els pares sobre ensenyaments
postobligatoris.
DESCRIPCIÓ
Durant la Mostra d'Ensenyament, l'Espai Jove Can Tauler esdevé un espai on es
pot trobar informació actualitzada sobre l'ensenyament postobligatori en general i
del municipi. També és un espai de reflexió per a mares i pares, educadors/es i
estudiants sobre el futur formatiu i professional dels joves. D'aquesta manera
els/les joves podran obtenir tota aquella informació i orientació necessària per triar
el camí que més els interessi.
CONTINGUTS
Batxillerat: modalitats de batxillerat, opcions de les PAAU, accés a les carreres i
als CFGS, notes de tall...
Ensenyaments de formació professional: oferta educativa pública i privada
vinculada als cicles formatius de grau mitjà i grau superior.
Ensenyaments universitaris: oferta educativa de les universitats públiques,
privades i centres adscrits a les universitats en què la superació dels cursos
comporta l'obtenció d'una titulació oficial.
Ensenyaments d'idiomes: oferta educativa pública i privada dels estudis
d'idiomes.
Altres ensenyaments superiors i ensenyaments no reglats.
Serveis educatius a Montcada i Reixac.
Propostes d'itineraris.
CALENDARI
Del 22 de març al 9 d'abril de 2021.
LLOC
Espai Jove Can Tauler.
ORGANITZA
Regidoria d'Infància i Joventut.
Per a qualsevol consulta: telèfon 617453883, de dilluns a divendres de 9h a 14
hores. Pregunteu per Mònyka.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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ODI I DISCRIMINACIÓ. LA IMPORTÀNCIA DE SABER CONVIURE
DESTINATARIS
Alumnes de segon cicle d'ESO, batxillerat, cicles formatius, escola d'adults i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
Recordar els drets que tenen les persones relacionats amb la discriminació, la
xenofòbia i el racisme.
Donar a conèixer la necessitat de prevenir conductes que poden denigrar l'ésser
humà.
Conèixer que és l'homofòbia.
Informació sobre el marc legal actual que protegeix a les persones de la
discriminació.
Conscienciar sobre la necessitat de prevenir altres conductes disciminatòries com
són l'aporofòbia, la transfòbia i la gerascofòbia.
Informar de què cal fer quan es reconeix o detecta una situació de risc.
PROGRAMA
L'activitat la faran membres dels Mossos d'Esquadra.
S'exposaran diferents situacions discriminatòries, en diferents formats, per
posteriorment discutir sobre aquestes, valorar-les i treure'n conclusions.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'1 hora.
CALENDARI
Tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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SEXUALITAT: TU DECIDEIXES!
DESTINATARIS
Alumnat de batxillerat, cicles formatius de GM i GS, escola d'adults (CFPA) i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Apropar-se a un concepte de sexualitat integral i integrador.
• Compartir
experiències, dubtes i curiositats sobre la nostra sexualitat.
•
Desnaturalitzar els rols sexuals apresos durant la socialització de
gènere.
• Qüestionar els mites i falses creences associades a la sexualitat
i les diferents preferències sexuals.
• Conèixer els nostres cossos, desitjos
i límits.
• Conèixer com prevenir el contagi de l’VIH i ITS, així com recursos
d’atenció.
• Conèixer en profunditat els pros i contres dels diferents
mètodes anticonceptius.
• Explorar una vivència alliberadora de la
sexualitat i les relacions afectives.
DESCRIPCIÓ
Sovint és complicat parlar de sexualitat, les vergonyes, els nervis, les pors i els
complexes no ens deixen compartir obertament els nostres dubtes i gaudir d’un
bon aprenentatge d’aquesta dimensió tan rica i complexa com és la sexualitat
humana.
En aquest taller abordarem la socialització de gènere i els rols sexuals, els mites i
falses creences associades a la sexualitat i la identitat de gènere i les
preferències sexuals per potenciar una vivència alliberadora de la sexualitat i les
relacions afectives.
Alhora que tractarem els aspectes biològics i psicològics de la sexualitat, com el
coneixement del propi cos, l’autoestima, el desig i el plaer.
Generarem un ambient de confiança i respecte on sentir-nos lliures per parlar,
preguntar i compartir.
METODOLOGIA
Utilitzem la tècnica del taller com a metodologia participativa per crear un espai
educatiu d’intercanvi i aprenentatge col·lectiu. Les activitats del taller aniran a
càrrec de dues educadores. Utilitzem suport audiovisual com a reforç de les
dinàmiques proposades per tal d'analitzar els referents actuals dels i de les joves.
EQUIPAMENT NECESSARI
Aula amb pissarra i ordinador amb canó, so i connexió a internet.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre de 2020 a març de 2021.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Candela.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
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aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.

466

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Postobligatòria. CFGM. Educació en valors.

TALLER DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA SEXUAL
DESTINATARIS
Alumnat de 2n a 4t d'ESO.
OBJECTIUS
Introduir el fenomen de la violència sexual i el seu impacte en la societat.
Identificar creences i/o actituds que justifiquen la violència sexual, per a
treballar-les posteriorment.
Detectar les necessitats i els dubtes dels joves en relació a la violència sexual i al
seu abordatge.
Ampliar la perspectiva i el coneixement envers altres formes de violència sexual.
Proporcionar recursos a on adreçar-se en cas de patir violència sexual.
PROGRAMA
Es visualitzarà un vídeo. Durant la sessió es parlarà d'altres formes de violència
sexual no contemplades al vídeo (abús sexual, violència sexual intrafamiliar,
violència sexual comesa per l’entorn proper, víctimes del gènere masculí,
violència sexual comesa dins el context de la parella).
MATERIAL
Ordinador, connexió a Internet, projector, altaveus, pissarra, guix o retolador.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'1 hora. Es convenient proposar un espai que afavoreixi
el contacte visual.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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TALLER DE PREVENCIÓ DE LES CIBERVIOLÈNCIES ENTRE JOVES
DESTINATARIS
Alumnat de 2n a 4t d'ESO.
OBJECTIUS
Empoderar als adolescents per sol·licitar ajuda en situacions de perill.
Proporcionar recursos a on adreçar-se en cas de patir ciberviolència.
Sensibilitzar sobre les conseqüències per les víctimes, els agressors, les famílies,
els centres educatius, les entitats de joves i la societat en general.
PROGRAMA
• Reflexionar i entendre la importància de la intimitat i la privacitat com a
drets fonamentals i ser respectuosos amb els drets dels altres i la llei en
l'ús de les TIC.
• Prendre consciència sobre la empremta digital, la
perdurabilitat dels continguts digitals i la seva utilitat a les investigacions
(empremta = evidència).
• Conèixer recomanacions d'ús responsable,
respectuós i saludable de les xarxes socials, senzilles d’incorporar, així
com recursos on demanar ajuda en cas de conflicte.
• Identificar les
diferents ciberviolències: sexting coercitiu, sextorsió i porno-venjança,
ciberviolència de parella, cibercontrol, ciberassetjament escolar.
•
Entendre la dinàmica o els mecanismes de funcionament d'aquests
ciberdelictes i desmentir alguns mites sobre aquests fets.
• Establir pautes
sobre com actuar en cas de patir o ser espectador d’aquestes situacions
i demanar la retirada d'imatges d'internet.
MATERIAL
Ordinador, connexió a Internet, projector, altaveus, pissarra, guix o retolador.
CARACTERÍSTIQES
L'activitat té una durada d'1 hora. Es convenient proposar un espai que afavoreixi
el contacte visual.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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TALLER: QUE NO ET POSIN DE MAL RUMOR
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO a partir de 2n, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Fer dubtar i reflexionar sobre els rumors existents entorn de la diversitat.
PROGRAMA
Els continguts que es tractaran seran el següents:
• Extreure sentit d’una imatge no és senzill si desconeixes el context. Els
prejudicis i estereotips acaben omplint els buits i construint una història que
moltes vegades s’allunya de la realitat.
• La nostra percepció de la realitat sempre és més receptiva a les informacions
que reforcen les creences assumides. Veiem el que volem veure o el que hem
après a veure, mentre que les realitats que no s’ajusten passen desapercebudes
amb molta més facilitat.
• Per què ens els creiem? Per què, tot i tenir informacions que ho contradiuen,
continuem creient-los? Quina influència tenen els altres en l’assumpció i
propagació dels rumors?
• Quines informacions tenim o podem aconseguir per desmuntar els rumors al
voltant de la diversitat? Som capaços d’escoltar aquestes informacions?.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat comença amb imatges i la construcció d'històries a partir d’aquestes
imatges. Però quina és la realitat que s'amaga darrera d’aquestes imatges?
S'acosta al que havíem pensat en un primer moment?
Posteriorment, els materials audiovisuals ens ajudaran a conèixer què són i com
es propaguen els rumors. El joc de la ruleta del rumor ens permetrà posar sobre
la taula els principals rumors existents sobre la diversitat al nostre entorn.
Preguntes, informacions, arguments i reflexions col·lectives seran la clau per
reflexionar sobre la veracitat o no d’aquestes històries.
Aquesta activitat està inspirada en una campanya de sensibilització que el
Cabildo de Tenerife va posar en pràctica al voltant del mercat de La Laguna.
(https://www.facebook.com/tenerifeantirrumores).
DURADA
L’activitat té una durada d'1 hora 30 minuts.
CALENDARI
El taller es realitza d'octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió. Sensibilització i Acció
Comunitària.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
La data límit per sol·licitar l'activitat és el 30 de setembre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de sol·licituds. En cas de
superar-les, s'aplicaran els següents criteris de selecció: ordre d'inscripció, si es
sol·liciten altres tallers pel mateix grup-classe, si s'ha demanat en anys anteriors.
La realització de l'activitat queda supeditada a les recomanacions i directrius que
s'emetin per l'alerta del Covid-19.
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TROBADA DE DELEGATS/DES
DESTINATARIS
Delegats/des, sots-delegats/es, corresponsals, consellers escolars i equips docents d'ESO, batxillerat i cicles
formatius.
DESCRIPCIÓ
Aquest projecte pretén ser un exemple pràctic d'ensenyar-aprendre una determinada forma de convivència,
oberta i participativa, alhora que corresponsable i solidària.
OBJECTIUS
Aprofitar la trobada per generar un espai lúdic d'autoaprenentatge i empoderament.
Convertir la trobada en un espai d'intercanvi social d'experiències entre els diferents centres de secundària.
Motivar per a una participació activa i amb sentit dins del projecte de municipi.
METODOLOGIA: Vivència-Reflexió-Transferència
És el mateix participant qui arriba a les conclusions. La participació dels alumnes en aquestes experiències
els ajuda a créixer i a reforçar l'autonomia.
CALENDARI
Dia 25 de novembre: Alumnes de 1r i 2n d'ESO.
Dia 26 de novembre: Alumnes de 3r i 4t d'ESO.
Dia 1 de desembre: Alumnes de batillerat i cicles formatius.
LLOC
Casal de gent gran Casa de la Mina.
ORGANITZA
Regidoria d'Infància i Joventut.
Per a qualsevol consulta: telèfon 617453883, de dilluns a divendres de 9h a 14 hores. Pregunteu per
Mònyka.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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VIOLÈNCIA MASCLISTA. COM COMENÇA TOT?
DESTINATARIS
Alumnat de 4t d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, PFI i Centre de Formació de
Persones Adultes.
OBJECTIUS
Evidenciar el possible desconeixement que hi ha de les primeres manifestacions
de conductes de maltractament en la parella.
Incidir en la importància d'aquestes tipus de maltractament entre joves.
Visualitzar amb moltes imatges i fer arribar informació d'actualitat sobre què cal
fer quan es detecta una situació de risc.
Explicar els mecanismes per denunciar aquestes conductes.
Proporcionar eines i recursos que puguin ajudar al jovent a saber afrontar
qualsevol situació d'abús pròpia o aliena.
PROGRAMA
Taller amb metodologia activa i participativa amb la intenció d'informar sobre la
violència de gènere des de diferents punts de vista.
Facilitar l'expressió de totes les persones del grup, afavorint el diàleg grupal i la
proposta de possibles accions per viure sense violència.
MATERIAL
És necessari disposar de projector i ordinador amb àudio.
DURADA
L'activitat té una durada d'1 hora.
CALENDARI
Tot el curs escolar.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Oficina de Relacions amb la
Comunitat.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 561 42 00, ext. 41128.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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VOLEM UN MÓN DIFERENT? NO EL FEM DESIGUAL! TALLER D’INTERCULTURALITAT PER A JOVES
DESTINATARIS
Alumnat de batxillerat, cicles formatius de GM i i GS, escola d'adults (CFPA) i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Conèixer la problemàtica de les desigualtats socials.
• Identificar les
diferents manifestacions de la violència i discriminació que es donen a la
nostra societat.
• Fomentar la presa de consciència sobre les causes i
conseqüències de les diferents violències i discriminacions.
• Aprendre a
relacionar-nos de manera sana i satisfactòria, situant l’autoestima, el
respecte i l’autonomia com a base de les relacions.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
A partir d’una dinàmica grupal parlarem de les desigualtats que existeixen, de
quina manera es manifesten i com això afecta les nostres relacions.
Reflexionarem col·lectivament per tal de trobar possibles solucions o formes de
prevenció que evitin la discriminació per motiu d’origen o gènere.
Parlarem de rumors, d'estereotips i de prejudicis buscant maneres per no
reproduir-los dins i fora del centre educatiu.
METODOLOGIA
Aquest taller es basa en un joc de rol dinamitzat. Utilitzem la tècnica del taller com
a metodologia participativa per crear un espai educatiu d'intercanvi i aprenentatge
col·lectiu des de la vivència i el joc .
Les activitats del taller aniran a càrrec de dues educadores. Utilitzem suport
audiovisual com a reforç de les dinàmiques proposades per tal d’analitzar els
referents actuals dels i de les joves.
EQUIPAMENT NECESSARI
Aula amb pissarra i ordinador amb canó, so i connexió a internet.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre 2020 a març de 2021.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Candela.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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LLAVORS 2019
Projecte d'impuls de l'economia social i solidaria a Montcada i Reixac, Barberà del
Vallès, Ripollet i Cerdanyola del Vallès.
DESTINATARIS
Alumnes de segon cicle d'ESO, batxillerat o cicles formatius dels centres
educatius de Montcada i Reixac.
OBJECTIUS
Foment de l'Economia Social i Solidària als instituts perquè els joves dels nostres
centres educatius puguin conèixer de primera mà les activitats de l’ESS que
existeixen al nostre territori.
CARACTERÍSTIQUES
A través d'un cicle de 4 sessions (8 hores) i mitjançant tallers vivencials i
dinàmics, volem que els nois i noies de diversos centres de secundària dels
municipis del projecte Llavors s'apropin a l’ESS i coneguin no només el
cooperativisme com a fórmula col·laborativa d'emprenedoria, sinó també molts
altres àmbits com el consum responsable, l'associacionisme, el comerç just, les
finances ètiques, l'equitat de gènere, l'alimentació ecològica o la sostenibilitat
ambiental.
PREU
Gratuït.
MATERIAL
Dossier de treball per cada alumne.
ORGANITZA
Promoció Econòmica i Ocupació
Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació
C. Alt de Sant Pere, 73 &#9474; 08110 Montcada i Reixac
TERMINI D'INSCRPCIÓ
Fins al 30 de setembre de 2019.
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DEPURADORA I CASA DE LES AIGÜES DE MONTCADA I REIXAC
Visita combinada a dos equipaments relacionats amb l'aprovisionament d'aigua
potable a la població: un de modern, la depuradora del Besòs, i un altre del segle
XIX, la Casa de les Aigües, una central d'extracció i bombeig d'aigua, a més d'un
exemple rellevant de patrimoni modernista i industrial català.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

OBJECTIUS
Valorar l’aigua del curs del riu com a font de recursos diversos: abastiment,
energia, etc.
Observar i analitzar el patrimoni cultural i natural, tot fomentant-ne el respecte.
Conscienciar sobre el valor que té l’aigua.
Donar a conèixer el modernisme de fora de la ciutat de Barcelona.
Exposar els canvis que suposà la “revolució de l’aigua” dins del context general
de la Revolució Industrial (canvis tecnològics, ideològics i socials).
PROGRAMA
L'activitat es divideix en dues sessions:
Primera sessió:
A la depuradora del Besòs, a Montcada i Reixac, s'analitzarà el cicle de l’aigua,
s'observaran els canvis d’estat de l’aigua, alhora que s'explicarà el procés de
depuració.
Segona sessió:
A la Casa de les Aigües, es tractarà el paper fonamental de l'aigua per al
desenvolupament del municipi, per posar en valor la importància de la gestió
sostenible dels recursos hídrics; i a partir d'unes màquines de vapor úniques a
Catalunya es reflexionarà sobre les diferents fonts d’energia i reflexió sobre el seu
ús racional.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l'activitat és de 3 hores. Serà dinamitzada per un expert i els
trasllats es faran a peu. Si el grup s'ha desplaçat fins a Montcada i Reixac amb
autocar, el trasllat entre depuradora i Casa de les Aigües també es pot fer amb
autocar.
Si cal contractar transport, serà a càrrec del centre escolar.
Activitat gratuïta.
MATERIAL
Vídeo, fulletó, dossier didàctic, presentació audiovisual, full de valoració,
maquetes, fotos, plànols i làmines històriques, attrezzo divers.
INSCRIPCIONS
Fer la sol·licitud a l'inici del trimestre en que es vol realitzar l'activitat.
Les activitats que es realitzin en espais interiors, estaran subjectes a les mesures
preventives vigents a les instal·lacions.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Tel. 93 238 93 51 / reserves.pmes@amb.cat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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ELS SECRETS DE LA CASA DE LES AIGÜES
Una descoberta de l'element més singular del patrimoni cultural de Montcada: la
Casa de les Aigües. Amb aquesta visita guiada els alumnes esbrinaran tot el
funcionament de la central d'extracció i bombeig d'aigua dolça del Besòs a la
ciutat de Barcelona.
DESTINATARIS
Alumnes de cicles mitjà i superior d'educació primària, ESO, batxillerat i cicles
formatius. Sempre amb els continguts adients a cada cicle educatiu.
METODOLOGIA
Amb aquesta visita els participants podran esbrinar el paper fonamental de l’aigua
en la història de Montcada a partir d'una passejada pels diferents espais que
conformen la Casa de les Aigües i del seu entorn (riu Besòs). Durant el recorregut
els visitants podran copsar l’esperit del Modernisme i la seva plasmació en un
dels exemples més rellevants del patrimoni industrial català.
Serà dinamitzada per una persona experta.
DURADA
La durada de l'activitat és de 1.30 hores.
PREU
75€ grup (màxim 30 alumnes) / 3 € persona
CALENDARI
Tot l'any
MATERIAL
Material audiovisual i dossier didàctic.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar
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ITINERARI MEDIEVAL A L'ERMITA DE REIXAC
Descobriment del patrimoni cultural d'origen medieval conservat a Montcada.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior d'educació primària, d'ESO, batxillerat i cicles
formatius.
OBJECTIUS
Contextualització de l'edat mitjana a Montcada i Reixac, a través dels seus
testimonis patrimonials.
Identificació i difusió dels referents medievals conservats a la localitat.
Comprensió de la història des d'una perspectiva local, més propera i entenedora.
METODOLOGIA
Ruta pel Camí de la Font del Tort fins camí de Can Piqué. Des d’allà, pujada a
l’ermita de Reixac. Comentari i observació de l’entorn, Parc de la Serralada de la
Marina, biodiversitat, etc.
Es completa amb la visita a l’antiga església de Reixac, magnífic exemple de
l’arquitectura medieval.
Serà dinamitzada per una persona experta.
DURADA
La pujada està prevista en 45 minuts.
La durada de l'activitat és de 2 hores aproximadament.
PREU
90 € grup classe / 3,6 € persona
CALENDARI
Tot l'any
OBSERVACIONS
Existeix l'opció de fer l'itinerari amb autocar per la Montcada Medieval, de 3h de
durada:
Museu Montcada
Rec Comtal
Torre dels Frares
Ermita de Reixac
La contractació del transport anirà a càrrec del centre educatiu interessat. La
Generalitat de Catalunya ofereix un programa d'ajuts al transport per a sortides al
patrimoni cultural català (ArGO!nautes), que el centre educatiu haurà de
demanar. Més informació: http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
MATERIAL
Dossier de treball per a cada alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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ITINERARI PER LA MONTCADA MODERNISTA
Aquest itinerari convida a descobrir el patrimoni arquitectònic modernista a
Montcada i Reixac.
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, de Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Visita dinamitzada pels racons modernistes de Montcada: descobriment
d'habitatges d'estiueig, com la Torre Vila (Cactus) al centre del poble, i visita
guiada a la Casa de les Aigües, la veritable joia modernista del patrimoni cultural
montcadenc.
Serà dinamitzada per una persona experta i els trasllats es faran a peu.
DURADA
La durada de l'activitat és des de 2 h aproximadament.
PREU
90€ grup / 3,6 € persona (màxim 30 alumnes)
CALENDARI
Tot l'any
MATERIAL
Dossier didàctic per alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22 de dilluns a divendres de 9 h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: AIGÜES DE MONTCADA
Descobrirem el llegat arquitectònic relacionat amb la importància de l'aigua a
Montcada i Reixac des de l'antiguitat fins avui.
DESTINATARIS
Alumnes del cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Passeig pel Parc de les Aigües on es visitarà:
1. El Rec Comtal i la Casa de la Mina, referents de l'aprofitament de l'aigua de
l'època medieval al segle XVIII.
2. La Casa de les Aigües, símbol de les innovacions tecnològiques de la
Revolució Industrial de finals del segle XIX i joia modernista del patrimoni cultural
montcadenc.
Activitat dinamitzada per una persona experta.
Els trasllats es faran a peu.
DURADA
L'activitat és de 2 h aproximadament.
MATERIAL
Un dossier didàctic per alumne.
PREU
90€ grup / 3,6 persona (màxim 30 alumnes).
CALENDARI
Tot l'any
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: CONEIX ELS IBERS DE LES MALESES I EL SEU POBLAT
Excursió guiada i dinamitzada al jaciment ibèric de Les Maleses.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Conèixer els primer pobladors del municipi, els ibers.
Entendre la seva manera de viure: l'urbanisme, la vida quotidiana, els oficis a
través de les restes arqueològiques que es conserven al cim Pi Candeler de la
Serralada de Marina.
METODOLOGIA
Visita dinamitzada per un arqueòleg.
1. Caminada fins al cim de Les Maleses (40 minuts).
Després de deixar l'autocar al cim de la Vallençana es fa un recorregut pel Parc
de la Serralada de Marina fins al poblat de Les Maleses.
2. Descoberta i interpretació de les restes arqueològiques del poblat ibèric.
DURADA
La durada de l'activitat és de 2,5 hores aproximadament.
Flexibilitat d'horaris segons les necessitats de cada grup.
OBSERVACIONS
Els trasllats al cim de la Vallençana es fan en autocar. La contractació del
transport anirà a càrrec del centre escolar. La Generalitat de Catalunya ofereix un
programa d'ajuts al transport per a sortides al patrimoni cultural català
(ArGO!nautes), que el centre educatiu haurà de demanar. Més informació:
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
PREU
90 € grup / 3,6 € persona (màxim 30 alumnes).
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Dossier didàctic: Els ibers. Primers pobladors de Montcada i Reixac.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: LLEGIM PAISATGE. MONTCADA, DE POBLE A CIUTAT
Passeig fins al Turó de Montcada per descobrir els diferents paisatges del
municipi, la formació geològica, la seva evolució urbana i les transformacions
produïdes per la modernització i la industrialització.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Recomanat per alumnes de PFI.
METODOLOGIA
Breu introducció audiovisual sobre la el relleu i la geografia local, i l'evolució
paisatgística del municipi.
Visita a indrets concrets propers al museu a fi d'observar i comparar amb
fotografies antigues com va ésser modificat l'entorn rural de Montcada fa menys
de cent anys, i perquè es produïren aquests canvis.
Aplicació de conceptes de geografia física i econòmica dins de la visió evolutiva
del municipi.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
90 € per grup.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, cartografia i fotografies antigues.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. C. Major, 32.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta tot l'any.
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LA FÀBRICA DE L'AIGUA: VISITA TEATRALITZADA A LA CASA DE LES AIGÜES
La Casa de les Aigües és una de les joies del patrimoni industrial de Catalunya.
Dos personatges molt singulars traslladaran els alumnes a 1879, el moment de la
inauguració d'aquesta meravellosa central d'extracció d'aigües.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art i tecnologia, sempre adequades a cada cicle educatiu.

la fàbrica de l'aigua

METODOLOGIA
21 de juny de 1879: l'arquitecte Antoni Rovira i Trias té el plaer de rebre una
delegació d'alumnes de Montcada i Reixac que s'ha pres la molèstia de viatjar
136 anys endarrere per assistir a l'acte inaugural d'un recinte que suposa la
solució a la gravíssima sequera que pateix la Ciutat Comtal. L'arquitecte
municipal de Barcelona d'aleshores els ensenyarà el complex, però no compta
amb la interrupció i sorpreses d'un dels treballadors de l'edifici, en Josep, un
estrafolari personatge veí de la Montcada de finals del segle XIX.
Visita teatralitzada guiada per un grup d'actors/historiadors.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
150 € grup / 6 € persona
CALENDARI
Tot l'any.
OBSERVACIONS
En cas que calgui l'ús d'un autocar per fer els trasllats del centre educatiu a la
Casa de les Aigües, aquest no és inclòs al preu de l'activitat. La contractació anirà
a càrrec del centre educatiu interessat. La Generalitat de Catalunya ofereix un
programa d'ajuts al transport per a sortides al patrimoni cultural català
(ArGO!nautes), que el centre educatiu deurà de demanar. Més informació:
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
MATERIAL
La visita serà amenitzada amb efectes audiovisuals i sensorials així com jocs
didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta tot l'any.
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RECERCA APLICADA: BIODIVERSITAT AL TURÓ DE MONTCADA
Els alumnes descobriran el medi natural proper mitjançant un recorregut de
descoberta de l'entorn, de la fauna i de la flora. La descoberta es realitzarà al
bosc mediterrani.
DESTINATARIS
Alumnes d’ESO, batxillerat, CFGM i CFGS.
OBJECTIUS
Identificar les diferents espècies de fauna i flora del Turó de Montcada.
Reflexionar sobre el valor del medi natural més proper per assolir un model de
creixement i de progrés sostenible amb la natura.
METODOLOGIA
Passejada pel bosc per observar les seves característiques i aprendre a detectar
les diferents plantes i animals que hi viuen. Identificació de fauna i flora
observada a partir de material visual i descriptiu.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada de 3 hores.
CALENDARI
Gener-Juny de 2021.
MATERIAL
Fitxes d’identificació de fauna i flora.
ORGANITZACIÓ
Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
Gestiona: ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca.
A/e: acer@acer-associacio.org
Telf. 667467503- 629350221
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs, a partir de setembre de 2020.
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UN MÓN D'AIGUA: TALLER AL PARC DE LES AIGÜES
Amb aquest taller els alumnes podran esbrinar, mitjançant un joc de pistes, la
història del nostre poble a través de l'aigua, els secrets del modernisme i l'enginy
que va canviar el món: la màquina de vapor. Tot emmarcat en tres dels espais
més singulars del nostre patrimoni arquitectònic: el Rec Comtal, la mina de
Montcada i la meravellosa Casa de les Aigües.
DESTINATARIS
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art, ciència, tecnologia i medi ambient, sempre adequada a
cada cicle d'educatiu, des de Primària fins Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Inici al Rec Comtal i a la Mina de Montcada, on podran esbrinar la importància de
l'aigua per al progrés de Montcada com a poble, fent una sèrie de jocs didàctics.
A la Casa de les Aigües:
Introducció audiovisual sobre la central dels pous del Besòs i la cultura sostenible
de l'aigua.
Experiment de depuració natural de l'aigua emprant material reciclat.
Taller de trencadís on descobriran els secrets del modernisme.
Descoberta de les màquines de vapor verticals a la sala de màquines i calderes.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € grup / 2,5 persona
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori i jocs didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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DIA MUNDIAL SENSE ALCOHOL
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Donar informació als adolescents sobre els riscos que pot comportar el
consum d’alcohol.
• Conèixer els efectes de l'alcohol al nostre organisme.
•
Crear un espais on els adolescents reflexionin i puguin preguntar sobre
el consum d’alcohol.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa que es realitza a l'hora del pati a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn el consum d’alcohol.

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l'estand informatiu.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 15 de novembre, Dia Internacional sense
alcohol.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 15 de novembre, encara que preferiblement al setembre.
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DIA MUNDIAL SENSE FUM, SENSE TABAC
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Donar informació als adolescents sobre els riscos que pot comportar el
consum de tabac.
• Conèixer com ens afecte al fum del tabac al ser
fumadors actius i/o passius pels nostres pulmons.
• Crear un espai on els
adolescents reflexionin i puguin preguntar sobre el consum de tabac.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa, que es realitza a l'hora del pati, a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn el consum de tabac.
Aquesta campanya s'organitza conjuntament entre el Programa Salut i Escola i el
Servei Passa (Punt d'informació i assessorament en drogues i pantalles).

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l’estand informatiu.
S'utilitzarà material mèdic, com per exemple, el cooxímetre que analitza a través
de l'aire espirat la quantitat de monòxid de carboni (ppm: part per milió). També
s'utilitzaran díptics, pòsters, enganxines i material informatiu editat per l’Agència
de Salut de Catalunya.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 31 de maig, Dia Internacional sense tabac.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 31 de maig, encara que preferiblement al setembre.
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Postobligatòria. CFGS. Promoció de la salut.

DIA MUNDIAL SENSE MÒBIL
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
Donar informació als adolescents, sobre els riscos que pot comportar l'abús de
pantalles.
Conèixer com ens afecte un ús abusiu.
Crear un espais on els adolescents reflexionin i puguin preguntar els seus dubtes.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa, que es realitza a l'hora del pati, a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn l'abús de les pantalles.
Tot i que és el dia mundial sense mòbil, es treballarà amb l'abús de totes les
pantalles.

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l'estand informatiu.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 15 d’abril, Dia Internacional sense mòbil.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 15 d’abril, encara que preferiblement al setembre.
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EXPOSICIÓ DINAMITZADA: TABAC AL DESCOBERT (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Generar actituds contràries al tabac, i el seu consum.
• Refermar la posició
dels joves que no hagin fumat mai.
• Evitar, o si més no retardar,
l'experimentació amb el tabac.

PROGRAMA
L’activitat consisteix en una exposició dinamitzada de forma molt participativa,
amb el suport de diferents plafons informatius sobre diferents temes vinculats
amb el consum de tabac. A més, disposa de pàgina web on es troben recollits
tots els plafons de l'exposició, un joc interactiu i activitats.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l’activitat seria d'1 hora o 1 hora i mitja. Si es realitza en format
online serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.
MATERIAL
L'exposició està formada per plafons informatius i un mòdul de consulta.
•11 plafons
•1 roller
•1 mòdul de consulta (amb PC i pantalla tàctil)
CALENDARI
Del 9 al 23 de març de 2021, a l’Espai Cultural Kursaal.
ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins el 8 de març, encara que preferiblement al setembre.
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EXPOSICIÓ “CONTROLES?” ONLINE
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Proporcionar informació sobre el consum de drogues (legals i no legals).
•
Informar sobre els riscos associats al consum de begudes energètiques.
•
Fomentar el bon ús de les pantalles.
• Treballar els factors de protecció
per prevenir-ne el consum.
• Enfortir coneixements i promoure una actitud
crítica respecte al consum de drogues o abús de pantalles.
• Aclarir dubtes
sobre el consum de drogues i els seus riscos.

PROGRAMA
Consisteix en una exposició dinamitzada EN LINEA per la Diputació de
Barcelona. És una exposició que està dirigida tant a adolescents (entre 12 a 15
anys), joves (majors de 16 anys), Famílies (pares, mares, inclús avis) i
professionals (professorat, representants polítics, sanitaris, tècnics de
l'ajuntament, professionals del lleure, mitjans de comunicació i cossos de
seguretat).

CARACTERÍSTIQUES
És necessari poder tenir accés a Internet i la supervisió d’un professor a l'aula.
S'incorporaria un vídeo en format visita guiada a l'exposició i diferents activitats
amb metodologies i dinàmiques participatives instantànies.

MATERIAL
Disposar d’una pissarra digital o sala d'ordinadors amb accés a internet.

CALENDARI
Del 5 d’octubre al 3 de novembre del 2020.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Fins al 4 d’octubre del 2020
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TALLER DE PREVENCIÓ EN ALCOHOL (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer els efectes de l’alcohol.
• Experimentar sensacions del consum.
•
Reflexionar sobre els interessos econòmics de l’alcohol.
• Treballar la
pressió de grup i el saber dir que no al consum.
PROGRAMA
L’activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l’aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum d’alcohol. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns aspectes
en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’un hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32,
Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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Guia d'activitats i serveis educatius
Postobligatòria. CFGS. Promoció de la salut.

TALLER DE PREVENCIÓ EN CÀNNABIS (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer els efectes del cànnabis.
• Conscienciar dels riscos del seu
consum.
• Trencar mites en relació al cànnabis.
• Fomentar la visió crítica
entre els i les joves respecte al consum de cànnabis.
PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de cànnabis. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns
aspectes en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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Postobligatòria. CFGS. Promoció de la salut.

TALLER DE PREVENCIÓ EN DROGUES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d'alumnes de cicle superior de primària, d'ESO, batxillerat, CFGM,
CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a les addiccions.
• Entendre el motiu del
seu consum, per tal de no prendre una actitud equivocada.
• Conèixer els
factors de risc i els factors de protecció del consum.
• Donar pautes
parentals i marentals alhora de posar un límit.
• Integrar formes de
relaxar-nos davant de l'incompliment d’una norma.
• Reflexionar sobre la
importància de la comunicació i conèixer hàbits comunicatius positius i
negatius.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA,
dirigit a les famílies de les AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer
diferents aspectes en relació al consum.
Es parlarà de: Què és una droga, què vol dir que pot crear dependència,
motivacions pel consum, factors de protecció, les funcions educatives de la
família, com establir límits davant del consum, quan parlar de drogues amb els
fills/es, què hem de tenir present per establir una norma o posar un límit, que
podem fer quan ens enfadem per l'incompliment de la norma, què podem fer quan
el nostre fill/a s’ha enfadat amb nosaltres, com afavorir una bona comunicació,
hàbits comunicatius positius, hàbits comunicatius negatius i la importància de
treballar les emocions.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores dins del recinte escolar, encara que
si es prefereix es pot buscar un altre espai. No està dirigit als alumnes.
Posteriorment al taller, es facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les
famílies.

MATERIAL
Projector i ordinador

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org
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TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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Postobligatòria. CFGS. Promoció de la salut.

TALLER DE PREVENCIÓ EN L'ABÚS DE PANTALLES PER ADOLESCENTS I JOVES (AMB OPCIÓ
ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Reflexionar els avantatges i riscos que poden provocar les pantalles.
•
Conèixer els mecanismes d'addicció que tenen les pantalles.
• Incidir amb
els riscos d'aïllament que poden comportar les pantalles.
• Adquirir altres
formes d'oci sense pantalles.
Comptabilitzar
les
hores
que
hi dediquem a
•
les pantalles.
Descobrir
els
problemes
visuals
que
pot
crear
un abús a les
•
pantalles.
Aprendre
la
postura
correcte
per
poder
estar
davant
de les
•
diferents pantalles.
Observar
els
interessos
publicitaris
que
hi
ha
darrera
•
els youtubers.
Resoldre
dubtes
o
inquietuds
en
referència
les
pantalles.
•

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer els riscos de les pantalles en
relació a l'addicció, a l'ús abusiu, el temps que s'hi dedica i al factor d'aïllament
que suposa.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, projector i ordinador.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN PANTALLES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d’alumnes d’escoles bressol, educació infantil, primària, ESO, batxillerat,
CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a l'ús de les pantalles.
• Conèixer nous
efectes de les pantalles.
• Prendre consciència dels riscos que té la
sobreexposició a les pantalles i els perills de navegar per la xarxa.
•
Integrar noves pautes per posar límits als fills/es.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA
o una altra entitat (depenent de la demanda), dirigit a les famílies de les
AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació
a les pantalles. Es treballarà a partir d’un conte per poder explicar com actuar
davant de les pantalles segons l'edat i a partir d'aquest es crearà un debat sobre
cada temàtica.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores, dins del recinte escolar. Encara
que si es prefereix, es pot buscar un altre espai. Posteriorment al taller, es
facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les famílies

MATERIAL
Aula i cadires

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN TABAC (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer què és el tabac.
• Remarcar la importància de l'addicció.
•
Reflexionar com es lucren les multinacionals tabaqueres.
• Conèixer els
components d’una cigarreta.
• Saber com afecte el tabac en la salut.
• Ser
crítics en la relació del tabac amb el medi ambient.
• Treballar la pressió de
grup.
• Resoldre dubtes sobre els vapers.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de tabac. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns aspectes
en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TEATRE INTERACTIU “1000 LIKES”
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Crear un debat reflexiu sobre els usos de les pantalles i l’assetjament
virtual.
• Donar feedback (reconeixement positiu o negatiu) als espais
virtuals creats pels personatges. Això permetrà tenir un debat sobre usos
de les TIC.
• Col·laborar o aturar l’assetjament (passant el missatge,
posant més llenya al foc, aturant el missatge, etc.). Això permetrà tenir
un debat sobre l’assetjament virtual.
• Donar l’opinió a l’hora de decidir
quina escena treballar.

PROGRAMA
És un espectacle teatral interactiu dirigit per la companyia NUS, es presenta un
cas de ciberassetjament escolar on les TIC acaben invisibilitzant la violència.
És un espectacle de Teatre fòrum, en el que es presenta un cas de
ciberassetjament escolar, patit per la protagonista principal. La llei del silenci es fa
present al llarg de tot el curs: Els companys passen o tenen por de parlar, el
professorat i la institució escolar minimitzen la problemàtica, a casa una cosa així
és inimaginable...i les TIC invisibilitzen la violència. Davant això, la protagonista
no només no troba ajuda sinó que a més se li retreu estar tot el dia enganxada al
mòbil i a l'ordinador. Aquesta actitud de negació de l'ús de les TIC en el procés
relacional i d'aprenentatge, contraresta amb la possibilitat de remar a favor dels
canvis que ja s'estan donant, per prevenir i actuar davant la violència escolar.

CARACTERÍSTIQUES
L'obra de teatre té una durada de 2 h. a l'Auditori de Montcada.
El dia de la sessió, es passarà una enquesta als i les joves sobre el seu
coneixement de les noves tecnologies, per conèixer una mica més els usos que
en fan i la seva valoració de l'activitat. Aquestes ens ajuden a saber si l'activitat ha
funcionat i conèixer una mica més la relació entre joves i TIC, per les nostres
recerques d'investigació.

MATERIAL
Es demanarà als alumnes que facin ús del seu telèfon mòbil personal, si en
tenen.

CALENDARI
El 5 o 6 de novembre del 2020. Es faran dos sessions, en dos dies diferents, en
horari de matí (a les 9 hores o a les 12 hores). A l'Auditori Municipal de Montcada
i Reixac.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
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Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins l'1 de novembre. Encara que preferiblement abans, ja que
l'aforament és limitat.
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Promoció de la cultura
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COMUNIQUEM-NOS! TALLER D'ESCRIPTURES ANTIGUES
Activitat que treballa el diferents sistemes de comunicació que s'han emprat al
llarg de la història com a eina d’entesa i que dóna a conèixer la importància de
l'escriptura des de l'antiguitat com a forma de comunicació.
Es posa atenció en l'expressió oral, pictogrames, escriptura, codis i senyals, etc.
Així com en els diferents suports que s’han utilitzat en les diferents
civilitzacions/cultures.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Experimentació amb l'activitat d'escriptura antiga i desenvolupament d'un joc de
rol/simulació per part de l'alumnat sobre un intercanvi comercial entre membres
de dues cultures diferents.
Experimentació amb els diferents sistemes vistos durant l'activitat, comparant-los
amb els que s'utilitzen actualment.
Finalment, propostes de millora dels actuals sistemes de comunicació i reflexió
crítica vers els punts forts i mancances dels sistemes de comunicació actuals.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
62,5 € per grup classe / 2,5 € per persona.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, dossier didàctic per alumne i efectes de llum i so.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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DROGUES I LLEIS
DESTINATARIS
Alumnes de 1r a 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Donar a conèixer el punt de vista legal i policial sobre les drogues.
Informar sobre la normativa que regula el consum de drogues legals i il·legals.
Diferenciació entre infracció administrativa i penal.
Exemples i conclusions.
PROGRAMA
Un agent uniformat fa una xerrada sobre diversos aspectes que afecten l'àmbit de
les drogues, des de la regulació legal a les actuacions policials en diversos
supòsits, diferenciant les actuacions entre l'àmbit administratiu i el penal.
Al finalitzar es farà un torn obert de paraules.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
MATERIAL
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Oficina de Relacions amb la
Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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DROGUES I LLEIS. TALLER
DESTINATARIS
Alumnes de 3r o 4t d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
OBJECTIUS
Donar a conèixer el punt de vista legal i policial sobre les drogues mitjançant un
taller participatiu
Prevenir el consum i el tràfic de substàncies ilegals amb el sistema ROA
(Reflexió-Oferiment-Aplicació)
PROGRAMA
Un agent uniformat fa un taller sobre diversos aspectes que afecten en l'àmbit de
les drogues, des de la regulació legal a les actuacions policials en diferents
supòsits.
Explicació d'un cas real en l'àmbit de les drogues i treball en grup per
comentar-lo.
Concurs tipus enquesta o test sobre el tema.
Aplicació de tot el comentat, exposant-ho com un exemple per als propis
assistents.
Informar sobre la normativa que regula el consum de drogues legals i il·legals.
Diferenciació entre infracció administrativa i penal.
Conclusions. Enquesta
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
Interessa grups no massa nombrosos, de no més de 15 alumnes.
MATERIAL
No és necessari cap material.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Oficina de Relacions amb la
Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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INTERNET SEGURA SHARE
DESTINATARIS
Alumnes de 4t d'ESO, batxillerat, cicles formatius, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
Tractar diferents problemes relacionats amb el jovent i les xarxes socials.
Identificar el risc d'algunes conductes a partir dels personatges d'un cas pràctic.
Reflexionar sobre les possibles conseqüències de les seves conductes.
Valorar les actituds de seguretat que cal prendre.
Incorporar aquestes conductes segures a l'hora d’utilitzar la seva imatge a
internet.
Adquirir responsabilitat en l'ús de les xarxes socials.
PROGRAMA
Visionar un vídeo d'un cas pràctic per tal de comentar-ho i reflexionar.
És convenient un entorn que afavoreixi el contacte visual.
Es divideix l'aula en grups de 5/6 alumnes, entre ells respondran les preguntes
sobre un personatge assignat que apareix a la projecció. Cada personatge té una
fitxa que es lliurarà al grup.
El portaveu de cada grup explicarà les conclusions a la classe. La resta
d’alumnes podrà intervenir i posar en comú reflexions i comentaris sobre el que
s'ha exposat.
Un cop s'hagi parlat de tots els personatges, els participants aniran trobant els
conceptes clau i aportant conclusions.
S'apuntaran els conceptes clau de la sessió a la pisarra. Si no han sorgit tots en
el debat, caldrà aportar-los per part de l’agent.
PROPOSTA
Us proposem que els alumnes facin una activitat posterior a la realització d’aquest
taller, a criteri de cada centre, un cartell, un vídeo, anunci, enquesta, etc...
La intervenció de la PG-ME aporta un valor que es pot optimitzar enfortint el
missatge amb la implicació dels centres educatius en la consecució dels objectius
de la sessió.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l'activitat és d'una hora i mitja o dues.
MATERIAL
És necessari ordinador, projector, altaveus, vídeo, guix i pissarra.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
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VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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MOSTRA D'ENSENYAMENT
DESTINATARIS
Alumnes de 3r i 4t d'ESO, 1r i 2n de batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Atendre les necessitats informatives relacionades amb l'ensenyament.
Oferir un espai als Instituts on puguin presentar els seus serveis.
Informar, assessorar i orientar els joves i els pares sobre ensenyaments
postobligatoris.
DESCRIPCIÓ
Durant la Mostra d'Ensenyament, l'Espai Jove Can Tauler esdevé un espai on es
pot trobar informació actualitzada sobre l'ensenyament postobligatori en general i
del municipi. També és un espai de reflexió per a mares i pares, educadors/es i
estudiants sobre el futur formatiu i professional dels joves. D'aquesta manera
els/les joves podran obtenir tota aquella informació i orientació necessària per triar
el camí que més els interessi.
CONTINGUTS
Batxillerat: modalitats de batxillerat, opcions de les PAAU, accés a les carreres i
als CFGS, notes de tall...
Ensenyaments de formació professional: oferta educativa pública i privada
vinculada als cicles formatius de grau mitjà i grau superior.
Ensenyaments universitaris: oferta educativa de les universitats públiques,
privades i centres adscrits a les universitats en què la superació dels cursos
comporta l'obtenció d'una titulació oficial.
Ensenyaments d'idiomes: oferta educativa pública i privada dels estudis
d'idiomes.
Altres ensenyaments superiors i ensenyaments no reglats.
Serveis educatius a Montcada i Reixac.
Propostes d'itineraris.
CALENDARI
Del 22 de març al 9 d'abril de 2021.
LLOC
Espai Jove Can Tauler.
ORGANITZA
Regidoria d'Infància i Joventut.
Per a qualsevol consulta: telèfon 617453883, de dilluns a divendres de 9h a 14
hores. Pregunteu per Mònyka.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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ODI I DISCRIMINACIÓ. LA IMPORTÀNCIA DE SABER CONVIURE
DESTINATARIS
Alumnes de segon cicle d'ESO, batxillerat, cicles formatius, escola d'adults i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
Recordar els drets que tenen les persones relacionats amb la discriminació, la
xenofòbia i el racisme.
Donar a conèixer la necessitat de prevenir conductes que poden denigrar l'ésser
humà.
Conèixer que és l'homofòbia.
Informació sobre el marc legal actual que protegeix a les persones de la
discriminació.
Conscienciar sobre la necessitat de prevenir altres conductes disciminatòries com
són l'aporofòbia, la transfòbia i la gerascofòbia.
Informar de què cal fer quan es reconeix o detecta una situació de risc.
PROGRAMA
L'activitat la faran membres dels Mossos d'Esquadra.
S'exposaran diferents situacions discriminatòries, en diferents formats, per
posteriorment discutir sobre aquestes, valorar-les i treure'n conclusions.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'1 hora.
CALENDARI
Tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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SEXUALITAT: TU DECIDEIXES!
DESTINATARIS
Alumnat de batxillerat, cicles formatius de GM i GS, escola d'adults (CFPA) i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Apropar-se a un concepte de sexualitat integral i integrador.
• Compartir
experiències, dubtes i curiositats sobre la nostra sexualitat.
•
Desnaturalitzar els rols sexuals apresos durant la socialització de
gènere.
• Qüestionar els mites i falses creences associades a la sexualitat
i les diferents preferències sexuals.
• Conèixer els nostres cossos, desitjos
i límits.
• Conèixer com prevenir el contagi de l’VIH i ITS, així com recursos
d’atenció.
• Conèixer en profunditat els pros i contres dels diferents
mètodes anticonceptius.
• Explorar una vivència alliberadora de la
sexualitat i les relacions afectives.
DESCRIPCIÓ
Sovint és complicat parlar de sexualitat, les vergonyes, els nervis, les pors i els
complexes no ens deixen compartir obertament els nostres dubtes i gaudir d’un
bon aprenentatge d’aquesta dimensió tan rica i complexa com és la sexualitat
humana.
En aquest taller abordarem la socialització de gènere i els rols sexuals, els mites i
falses creences associades a la sexualitat i la identitat de gènere i les
preferències sexuals per potenciar una vivència alliberadora de la sexualitat i les
relacions afectives.
Alhora que tractarem els aspectes biològics i psicològics de la sexualitat, com el
coneixement del propi cos, l’autoestima, el desig i el plaer.
Generarem un ambient de confiança i respecte on sentir-nos lliures per parlar,
preguntar i compartir.
METODOLOGIA
Utilitzem la tècnica del taller com a metodologia participativa per crear un espai
educatiu d’intercanvi i aprenentatge col·lectiu. Les activitats del taller aniran a
càrrec de dues educadores. Utilitzem suport audiovisual com a reforç de les
dinàmiques proposades per tal d'analitzar els referents actuals dels i de les joves.
EQUIPAMENT NECESSARI
Aula amb pissarra i ordinador amb canó, so i connexió a internet.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre de 2020 a març de 2021.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Candela.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
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aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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TALLER DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA SEXUAL
DESTINATARIS
Alumnat de 2n a 4t d'ESO.
OBJECTIUS
Introduir el fenomen de la violència sexual i el seu impacte en la societat.
Identificar creences i/o actituds que justifiquen la violència sexual, per a
treballar-les posteriorment.
Detectar les necessitats i els dubtes dels joves en relació a la violència sexual i al
seu abordatge.
Ampliar la perspectiva i el coneixement envers altres formes de violència sexual.
Proporcionar recursos a on adreçar-se en cas de patir violència sexual.
PROGRAMA
Es visualitzarà un vídeo. Durant la sessió es parlarà d'altres formes de violència
sexual no contemplades al vídeo (abús sexual, violència sexual intrafamiliar,
violència sexual comesa per l’entorn proper, víctimes del gènere masculí,
violència sexual comesa dins el context de la parella).
MATERIAL
Ordinador, connexió a Internet, projector, altaveus, pissarra, guix o retolador.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'1 hora. Es convenient proposar un espai que afavoreixi
el contacte visual.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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TALLER DE PREVENCIÓ DE LES CIBERVIOLÈNCIES ENTRE JOVES
DESTINATARIS
Alumnat de 2n a 4t d'ESO.
OBJECTIUS
Empoderar als adolescents per sol·licitar ajuda en situacions de perill.
Proporcionar recursos a on adreçar-se en cas de patir ciberviolència.
Sensibilitzar sobre les conseqüències per les víctimes, els agressors, les famílies,
els centres educatius, les entitats de joves i la societat en general.
PROGRAMA
• Reflexionar i entendre la importància de la intimitat i la privacitat com a
drets fonamentals i ser respectuosos amb els drets dels altres i la llei en
l'ús de les TIC.
• Prendre consciència sobre la empremta digital, la
perdurabilitat dels continguts digitals i la seva utilitat a les investigacions
(empremta = evidència).
• Conèixer recomanacions d'ús responsable,
respectuós i saludable de les xarxes socials, senzilles d’incorporar, així
com recursos on demanar ajuda en cas de conflicte.
• Identificar les
diferents ciberviolències: sexting coercitiu, sextorsió i porno-venjança,
ciberviolència de parella, cibercontrol, ciberassetjament escolar.
•
Entendre la dinàmica o els mecanismes de funcionament d'aquests
ciberdelictes i desmentir alguns mites sobre aquests fets.
• Establir pautes
sobre com actuar en cas de patir o ser espectador d’aquestes situacions
i demanar la retirada d'imatges d'internet.
MATERIAL
Ordinador, connexió a Internet, projector, altaveus, pissarra, guix o retolador.
CARACTERÍSTIQES
L'activitat té una durada d'1 hora. Es convenient proposar un espai que afavoreixi
el contacte visual.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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TALLER: QUE NO ET POSIN DE MAL RUMOR
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO a partir de 2n, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Fer dubtar i reflexionar sobre els rumors existents entorn de la diversitat.
PROGRAMA
Els continguts que es tractaran seran el següents:
• Extreure sentit d’una imatge no és senzill si desconeixes el context. Els
prejudicis i estereotips acaben omplint els buits i construint una història que
moltes vegades s’allunya de la realitat.
• La nostra percepció de la realitat sempre és més receptiva a les informacions
que reforcen les creences assumides. Veiem el que volem veure o el que hem
après a veure, mentre que les realitats que no s’ajusten passen desapercebudes
amb molta més facilitat.
• Per què ens els creiem? Per què, tot i tenir informacions que ho contradiuen,
continuem creient-los? Quina influència tenen els altres en l’assumpció i
propagació dels rumors?
• Quines informacions tenim o podem aconseguir per desmuntar els rumors al
voltant de la diversitat? Som capaços d’escoltar aquestes informacions?.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat comença amb imatges i la construcció d'històries a partir d’aquestes
imatges. Però quina és la realitat que s'amaga darrera d’aquestes imatges?
S'acosta al que havíem pensat en un primer moment?
Posteriorment, els materials audiovisuals ens ajudaran a conèixer què són i com
es propaguen els rumors. El joc de la ruleta del rumor ens permetrà posar sobre
la taula els principals rumors existents sobre la diversitat al nostre entorn.
Preguntes, informacions, arguments i reflexions col·lectives seran la clau per
reflexionar sobre la veracitat o no d’aquestes històries.
Aquesta activitat està inspirada en una campanya de sensibilització que el
Cabildo de Tenerife va posar en pràctica al voltant del mercat de La Laguna.
(https://www.facebook.com/tenerifeantirrumores).
DURADA
L’activitat té una durada d'1 hora 30 minuts.
CALENDARI
El taller es realitza d'octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió. Sensibilització i Acció
Comunitària.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
La data límit per sol·licitar l'activitat és el 30 de setembre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de sol·licituds. En cas de
superar-les, s'aplicaran els següents criteris de selecció: ordre d'inscripció, si es
sol·liciten altres tallers pel mateix grup-classe, si s'ha demanat en anys anteriors.
La realització de l'activitat queda supeditada a les recomanacions i directrius que
s'emetin per l'alerta del Covid-19.
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TROBADA DE DELEGATS/DES
DESTINATARIS
Delegats/des, sots-delegats/es, corresponsals, consellers escolars i equips docents d'ESO, batxillerat i cicles
formatius.
DESCRIPCIÓ
Aquest projecte pretén ser un exemple pràctic d'ensenyar-aprendre una determinada forma de convivència,
oberta i participativa, alhora que corresponsable i solidària.
OBJECTIUS
Aprofitar la trobada per generar un espai lúdic d'autoaprenentatge i empoderament.
Convertir la trobada en un espai d'intercanvi social d'experiències entre els diferents centres de secundària.
Motivar per a una participació activa i amb sentit dins del projecte de municipi.
METODOLOGIA: Vivència-Reflexió-Transferència
És el mateix participant qui arriba a les conclusions. La participació dels alumnes en aquestes experiències
els ajuda a créixer i a reforçar l'autonomia.
CALENDARI
Dia 25 de novembre: Alumnes de 1r i 2n d'ESO.
Dia 26 de novembre: Alumnes de 3r i 4t d'ESO.
Dia 1 de desembre: Alumnes de batillerat i cicles formatius.
LLOC
Casal de gent gran Casa de la Mina.
ORGANITZA
Regidoria d'Infància i Joventut.
Per a qualsevol consulta: telèfon 617453883, de dilluns a divendres de 9h a 14 hores. Pregunteu per
Mònyka.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.
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VIOLÈNCIA MASCLISTA. COM COMENÇA TOT?
DESTINATARIS
Alumnat de 4t d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, PFI i Centre de Formació de
Persones Adultes.
OBJECTIUS
Evidenciar el possible desconeixement que hi ha de les primeres manifestacions
de conductes de maltractament en la parella.
Incidir en la importància d'aquestes tipus de maltractament entre joves.
Visualitzar amb moltes imatges i fer arribar informació d'actualitat sobre què cal
fer quan es detecta una situació de risc.
Explicar els mecanismes per denunciar aquestes conductes.
Proporcionar eines i recursos que puguin ajudar al jovent a saber afrontar
qualsevol situació d'abús pròpia o aliena.
PROGRAMA
Taller amb metodologia activa i participativa amb la intenció d'informar sobre la
violència de gènere des de diferents punts de vista.
Facilitar l'expressió de totes les persones del grup, afavorint el diàleg grupal i la
proposta de possibles accions per viure sense violència.
MATERIAL
És necessari disposar de projector i ordinador amb àudio.
DURADA
L'activitat té una durada d'1 hora.
CALENDARI
Tot el curs escolar.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Oficina de Relacions amb la
Comunitat.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 561 42 00, ext. 41128.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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VOLEM UN MÓN DIFERENT? NO EL FEM DESIGUAL! TALLER D’INTERCULTURALITAT PER A JOVES
DESTINATARIS
Alumnat de batxillerat, cicles formatius de GM i i GS, escola d'adults (CFPA) i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Conèixer la problemàtica de les desigualtats socials.
• Identificar les
diferents manifestacions de la violència i discriminació que es donen a la
nostra societat.
• Fomentar la presa de consciència sobre les causes i
conseqüències de les diferents violències i discriminacions.
• Aprendre a
relacionar-nos de manera sana i satisfactòria, situant l’autoestima, el
respecte i l’autonomia com a base de les relacions.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
A partir d’una dinàmica grupal parlarem de les desigualtats que existeixen, de
quina manera es manifesten i com això afecta les nostres relacions.
Reflexionarem col·lectivament per tal de trobar possibles solucions o formes de
prevenció que evitin la discriminació per motiu d’origen o gènere.
Parlarem de rumors, d'estereotips i de prejudicis buscant maneres per no
reproduir-los dins i fora del centre educatiu.
METODOLOGIA
Aquest taller es basa en un joc de rol dinamitzat. Utilitzem la tècnica del taller com
a metodologia participativa per crear un espai educatiu d'intercanvi i aprenentatge
col·lectiu des de la vivència i el joc .
Les activitats del taller aniran a càrrec de dues educadores. Utilitzem suport
audiovisual com a reforç de les dinàmiques proposades per tal d’analitzar els
referents actuals dels i de les joves.
EQUIPAMENT NECESSARI
Aula amb pissarra i ordinador amb canó, so i connexió a internet.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre 2020 a març de 2021.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Candela.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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DEPURADORA I CASA DE LES AIGÜES DE MONTCADA I REIXAC
Visita combinada a dos equipaments relacionats amb l'aprovisionament d'aigua
potable a la població: un de modern, la depuradora del Besòs, i un altre del segle
XIX, la Casa de les Aigües, una central d'extracció i bombeig d'aigua, a més d'un
exemple rellevant de patrimoni modernista i industrial català.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

OBJECTIUS
Valorar l’aigua del curs del riu com a font de recursos diversos: abastiment,
energia, etc.
Observar i analitzar el patrimoni cultural i natural, tot fomentant-ne el respecte.
Conscienciar sobre el valor que té l’aigua.
Donar a conèixer el modernisme de fora de la ciutat de Barcelona.
Exposar els canvis que suposà la “revolució de l’aigua” dins del context general
de la Revolució Industrial (canvis tecnològics, ideològics i socials).
PROGRAMA
L'activitat es divideix en dues sessions:
Primera sessió:
A la depuradora del Besòs, a Montcada i Reixac, s'analitzarà el cicle de l’aigua,
s'observaran els canvis d’estat de l’aigua, alhora que s'explicarà el procés de
depuració.
Segona sessió:
A la Casa de les Aigües, es tractarà el paper fonamental de l'aigua per al
desenvolupament del municipi, per posar en valor la importància de la gestió
sostenible dels recursos hídrics; i a partir d'unes màquines de vapor úniques a
Catalunya es reflexionarà sobre les diferents fonts d’energia i reflexió sobre el seu
ús racional.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l'activitat és de 3 hores. Serà dinamitzada per un expert i els
trasllats es faran a peu. Si el grup s'ha desplaçat fins a Montcada i Reixac amb
autocar, el trasllat entre depuradora i Casa de les Aigües també es pot fer amb
autocar.
Si cal contractar transport, serà a càrrec del centre escolar.
Activitat gratuïta.
MATERIAL
Vídeo, fulletó, dossier didàctic, presentació audiovisual, full de valoració,
maquetes, fotos, plànols i làmines històriques, attrezzo divers.
INSCRIPCIONS
Fer la sol·licitud a l'inici del trimestre en que es vol realitzar l'activitat.
Les activitats que es realitzin en espais interiors, estaran subjectes a les mesures
preventives vigents a les instal·lacions.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Tel. 93 238 93 51 / reserves.pmes@amb.cat
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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ELS SECRETS DE LA CASA DE LES AIGÜES
Una descoberta de l'element més singular del patrimoni cultural de Montcada: la
Casa de les Aigües. Amb aquesta visita guiada els alumnes esbrinaran tot el
funcionament de la central d'extracció i bombeig d'aigua dolça del Besòs a la
ciutat de Barcelona.
DESTINATARIS
Alumnes de cicles mitjà i superior d'educació primària, ESO, batxillerat i cicles
formatius. Sempre amb els continguts adients a cada cicle educatiu.
METODOLOGIA
Amb aquesta visita els participants podran esbrinar el paper fonamental de l’aigua
en la història de Montcada a partir d'una passejada pels diferents espais que
conformen la Casa de les Aigües i del seu entorn (riu Besòs). Durant el recorregut
els visitants podran copsar l’esperit del Modernisme i la seva plasmació en un
dels exemples més rellevants del patrimoni industrial català.
Serà dinamitzada per una persona experta.
DURADA
La durada de l'activitat és de 1.30 hores.
PREU
75€ grup (màxim 30 alumnes) / 3 € persona
CALENDARI
Tot l'any
MATERIAL
Material audiovisual i dossier didàctic.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar
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ITINERARI MEDIEVAL A L'ERMITA DE REIXAC
Descobriment del patrimoni cultural d'origen medieval conservat a Montcada.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior d'educació primària, d'ESO, batxillerat i cicles
formatius.
OBJECTIUS
Contextualització de l'edat mitjana a Montcada i Reixac, a través dels seus
testimonis patrimonials.
Identificació i difusió dels referents medievals conservats a la localitat.
Comprensió de la història des d'una perspectiva local, més propera i entenedora.
METODOLOGIA
Ruta pel Camí de la Font del Tort fins camí de Can Piqué. Des d’allà, pujada a
l’ermita de Reixac. Comentari i observació de l’entorn, Parc de la Serralada de la
Marina, biodiversitat, etc.
Es completa amb la visita a l’antiga església de Reixac, magnífic exemple de
l’arquitectura medieval.
Serà dinamitzada per una persona experta.
DURADA
La pujada està prevista en 45 minuts.
La durada de l'activitat és de 2 hores aproximadament.
PREU
90 € grup classe / 3,6 € persona
CALENDARI
Tot l'any
OBSERVACIONS
Existeix l'opció de fer l'itinerari amb autocar per la Montcada Medieval, de 3h de
durada:
Museu Montcada
Rec Comtal
Torre dels Frares
Ermita de Reixac
La contractació del transport anirà a càrrec del centre educatiu interessat. La
Generalitat de Catalunya ofereix un programa d'ajuts al transport per a sortides al
patrimoni cultural català (ArGO!nautes), que el centre educatiu haurà de
demanar. Més informació: http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
MATERIAL
Dossier de treball per a cada alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
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Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI PER LA MONTCADA MODERNISTA
Aquest itinerari convida a descobrir el patrimoni arquitectònic modernista a
Montcada i Reixac.
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, de Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Visita dinamitzada pels racons modernistes de Montcada: descobriment
d'habitatges d'estiueig, com la Torre Vila (Cactus) al centre del poble, i visita
guiada a la Casa de les Aigües, la veritable joia modernista del patrimoni cultural
montcadenc.
Serà dinamitzada per una persona experta i els trasllats es faran a peu.
DURADA
La durada de l'activitat és des de 2 h aproximadament.
PREU
90€ grup / 3,6 € persona (màxim 30 alumnes)
CALENDARI
Tot l'any
MATERIAL
Dossier didàctic per alumne.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22 de dilluns a divendres de 9 h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: AIGÜES DE MONTCADA
Descobrirem el llegat arquitectònic relacionat amb la importància de l'aigua a
Montcada i Reixac des de l'antiguitat fins avui.
DESTINATARIS
Alumnes del cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
METODOLOGIA
Passeig pel Parc de les Aigües on es visitarà:
1. El Rec Comtal i la Casa de la Mina, referents de l'aprofitament de l'aigua de
l'època medieval al segle XVIII.
2. La Casa de les Aigües, símbol de les innovacions tecnològiques de la
Revolució Industrial de finals del segle XIX i joia modernista del patrimoni cultural
montcadenc.
Activitat dinamitzada per una persona experta.
Els trasllats es faran a peu.
DURADA
L'activitat és de 2 h aproximadament.
MATERIAL
Un dossier didàctic per alumne.
PREU
90€ grup / 3,6 persona (màxim 30 alumnes).
CALENDARI
Tot l'any
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: CONEIX ELS IBERS DE LES MALESES I EL SEU POBLAT
Excursió guiada i dinamitzada al jaciment ibèric de Les Maleses.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
OBJECTIUS
Conèixer els primer pobladors del municipi, els ibers.
Entendre la seva manera de viure: l'urbanisme, la vida quotidiana, els oficis a
través de les restes arqueològiques que es conserven al cim Pi Candeler de la
Serralada de Marina.
METODOLOGIA
Visita dinamitzada per un arqueòleg.
1. Caminada fins al cim de Les Maleses (40 minuts).
Després de deixar l'autocar al cim de la Vallençana es fa un recorregut pel Parc
de la Serralada de Marina fins al poblat de Les Maleses.
2. Descoberta i interpretació de les restes arqueològiques del poblat ibèric.
DURADA
La durada de l'activitat és de 2,5 hores aproximadament.
Flexibilitat d'horaris segons les necessitats de cada grup.
OBSERVACIONS
Els trasllats al cim de la Vallençana es fan en autocar. La contractació del
transport anirà a càrrec del centre escolar. La Generalitat de Catalunya ofereix un
programa d'ajuts al transport per a sortides al patrimoni cultural català
(ArGO!nautes), que el centre educatiu haurà de demanar. Més informació:
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
PREU
90 € grup / 3,6 € persona (màxim 30 alumnes).
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Dossier didàctic: Els ibers. Primers pobladors de Montcada i Reixac.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 h a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
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ITINERARI: LLEGIM PAISATGE. MONTCADA, DE POBLE A CIUTAT
Passeig fins al Turó de Montcada per descobrir els diferents paisatges del
municipi, la formació geològica, la seva evolució urbana i les transformacions
produïdes per la modernització i la industrialització.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Recomanat per alumnes de PFI.
METODOLOGIA
Breu introducció audiovisual sobre la el relleu i la geografia local, i l'evolució
paisatgística del municipi.
Visita a indrets concrets propers al museu a fi d'observar i comparar amb
fotografies antigues com va ésser modificat l'entorn rural de Montcada fa menys
de cent anys, i perquè es produïren aquests canvis.
Aplicació de conceptes de geografia física i econòmica dins de la visió evolutiva
del municipi.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
90 € per grup.
CALENDARI
Tot l'any.
MATERIAL
Material audiovisual introductori, cartografia i fotografies antigues.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. C. Major, 32.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta tot l'any.
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LA FÀBRICA DE L'AIGUA: VISITA TEATRALITZADA A LA CASA DE LES AIGÜES
La Casa de les Aigües és una de les joies del patrimoni industrial de Catalunya.
Dos personatges molt singulars traslladaran els alumnes a 1879, el moment de la
inauguració d'aquesta meravellosa central d'extracció d'aigües.
DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Aquesta activitat és una activitat integral ja que permet plantejar nocions
curriculars d'història, art i tecnologia, sempre adequades a cada cicle educatiu.

la fàbrica de l'aigua

METODOLOGIA
21 de juny de 1879: l'arquitecte Antoni Rovira i Trias té el plaer de rebre una
delegació d'alumnes de Montcada i Reixac que s'ha pres la molèstia de viatjar
136 anys endarrere per assistir a l'acte inaugural d'un recinte que suposa la
solució a la gravíssima sequera que pateix la Ciutat Comtal. L'arquitecte
municipal de Barcelona d'aleshores els ensenyarà el complex, però no compta
amb la interrupció i sorpreses d'un dels treballadors de l'edifici, en Josep, un
estrafolari personatge veí de la Montcada de finals del segle XIX.
Visita teatralitzada guiada per un grup d'actors/historiadors.
DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.
PREU
150 € grup / 6 € persona
CALENDARI
Tot l'any.
OBSERVACIONS
En cas que calgui l'ús d'un autocar per fer els trasllats del centre educatiu a la
Casa de les Aigües, aquest no és inclòs al preu de l'activitat. La contractació anirà
a càrrec del centre educatiu interessat. La Generalitat de Catalunya ofereix un
programa d'ajuts al transport per a sortides al patrimoni cultural català
(ArGO!nautes), que el centre educatiu deurà de demanar. Més informació:
http://culturaeducacio.gencat.cat/argonautes/
MATERIAL
La visita serà amenitzada amb efectes audiovisuals i sensorials així com jocs
didàctics.
ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15
hores.
museumunicipal@montcada.org
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta tot l'any.

536

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Escola d'adults. Escola d'adults. Promoció de la salut.

Promoció de la salut

537

Ajuntament de Montcada i Reixac
Guia d'activitats i serveis educatius
Escola d'adults. Escola d'adults. Promoció de la salut.

DIA MUNDIAL SENSE ALCOHOL
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Donar informació als adolescents sobre els riscos que pot comportar el
consum d’alcohol.
• Conèixer els efectes de l'alcohol al nostre organisme.
•
Crear un espais on els adolescents reflexionin i puguin preguntar sobre
el consum d’alcohol.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa que es realitza a l'hora del pati a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn el consum d’alcohol.

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l'estand informatiu.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 15 de novembre, Dia Internacional sense
alcohol.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 15 de novembre, encara que preferiblement al setembre.
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DIA MUNDIAL SENSE FUM, SENSE TABAC
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Donar informació als adolescents sobre els riscos que pot comportar el
consum de tabac.
• Conèixer com ens afecte al fum del tabac al ser
fumadors actius i/o passius pels nostres pulmons.
• Crear un espai on els
adolescents reflexionin i puguin preguntar sobre el consum de tabac.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa, que es realitza a l'hora del pati, a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn el consum de tabac.
Aquesta campanya s'organitza conjuntament entre el Programa Salut i Escola i el
Servei Passa (Punt d'informació i assessorament en drogues i pantalles).

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l’estand informatiu.
S'utilitzarà material mèdic, com per exemple, el cooxímetre que analitza a través
de l'aire espirat la quantitat de monòxid de carboni (ppm: part per milió). També
s'utilitzaran díptics, pòsters, enganxines i material informatiu editat per l’Agència
de Salut de Catalunya.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 31 de maig, Dia Internacional sense tabac.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 31 de maig, encara que preferiblement al setembre.
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DIA MUNDIAL SENSE MÒBIL
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
Donar informació als adolescents, sobre els riscos que pot comportar l'abús de
pantalles.
Conèixer com ens afecte un ús abusiu.
Crear un espais on els adolescents reflexionin i puguin preguntar els seus dubtes.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa, que es realitza a l'hora del pati, a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn l'abús de les pantalles.
Tot i que és el dia mundial sense mòbil, es treballarà amb l'abús de totes les
pantalles.

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l'estand informatiu.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 15 d’abril, Dia Internacional sense mòbil.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 15 d’abril, encara que preferiblement al setembre.
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Guia d'activitats i serveis educatius
Escola d'adults. Escola d'adults. Promoció de la salut.

EXPOSICIÓ DINAMITZADA: TABAC AL DESCOBERT (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Generar actituds contràries al tabac, i el seu consum.
• Refermar la posició
dels joves que no hagin fumat mai.
• Evitar, o si més no retardar,
l'experimentació amb el tabac.

PROGRAMA
L’activitat consisteix en una exposició dinamitzada de forma molt participativa,
amb el suport de diferents plafons informatius sobre diferents temes vinculats
amb el consum de tabac. A més, disposa de pàgina web on es troben recollits
tots els plafons de l'exposició, un joc interactiu i activitats.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l’activitat seria d'1 hora o 1 hora i mitja. Si es realitza en format
online serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.
MATERIAL
L'exposició està formada per plafons informatius i un mòdul de consulta.
•11 plafons
•1 roller
•1 mòdul de consulta (amb PC i pantalla tàctil)
CALENDARI
Del 9 al 23 de març de 2021, a l’Espai Cultural Kursaal.
ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins el 8 de març, encara que preferiblement al setembre.
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Guia d'activitats i serveis educatius
Escola d'adults. Escola d'adults. Promoció de la salut.

EXPOSICIÓ “CONTROLES?” ONLINE
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Proporcionar informació sobre el consum de drogues (legals i no legals).
•
Informar sobre els riscos associats al consum de begudes energètiques.
•
Fomentar el bon ús de les pantalles.
• Treballar els factors de protecció
per prevenir-ne el consum.
• Enfortir coneixements i promoure una actitud
crítica respecte al consum de drogues o abús de pantalles.
• Aclarir dubtes
sobre el consum de drogues i els seus riscos.

PROGRAMA
Consisteix en una exposició dinamitzada EN LINEA per la Diputació de
Barcelona. És una exposició que està dirigida tant a adolescents (entre 12 a 15
anys), joves (majors de 16 anys), Famílies (pares, mares, inclús avis) i
professionals (professorat, representants polítics, sanitaris, tècnics de
l'ajuntament, professionals del lleure, mitjans de comunicació i cossos de
seguretat).

CARACTERÍSTIQUES
És necessari poder tenir accés a Internet i la supervisió d’un professor a l'aula.
S'incorporaria un vídeo en format visita guiada a l'exposició i diferents activitats
amb metodologies i dinàmiques participatives instantànies.

MATERIAL
Disposar d’una pissarra digital o sala d'ordinadors amb accés a internet.

CALENDARI
Del 5 d’octubre al 3 de novembre del 2020.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Fins al 4 d’octubre del 2020
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Guia d'activitats i serveis educatius
Escola d'adults. Escola d'adults. Promoció de la salut.

TALLER DE PREVENCIÓ EN ALCOHOL (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer els efectes de l’alcohol.
• Experimentar sensacions del consum.
•
Reflexionar sobre els interessos econòmics de l’alcohol.
• Treballar la
pressió de grup i el saber dir que no al consum.
PROGRAMA
L’activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l’aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum d’alcohol. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns aspectes
en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’un hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32,
Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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Guia d'activitats i serveis educatius
Escola d'adults. Escola d'adults. Promoció de la salut.

TALLER DE PREVENCIÓ EN CÀNNABIS (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer els efectes del cànnabis.
• Conscienciar dels riscos del seu
consum.
• Trencar mites en relació al cànnabis.
• Fomentar la visió crítica
entre els i les joves respecte al consum de cànnabis.
PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de cànnabis. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns
aspectes en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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Guia d'activitats i serveis educatius
Escola d'adults. Escola d'adults. Promoció de la salut.

TALLER DE PREVENCIÓ EN DROGUES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d'alumnes de cicle superior de primària, d'ESO, batxillerat, CFGM,
CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a les addiccions.
• Entendre el motiu del
seu consum, per tal de no prendre una actitud equivocada.
• Conèixer els
factors de risc i els factors de protecció del consum.
• Donar pautes
parentals i marentals alhora de posar un límit.
• Integrar formes de
relaxar-nos davant de l'incompliment d’una norma.
• Reflexionar sobre la
importància de la comunicació i conèixer hàbits comunicatius positius i
negatius.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA,
dirigit a les famílies de les AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer
diferents aspectes en relació al consum.
Es parlarà de: Què és una droga, què vol dir que pot crear dependència,
motivacions pel consum, factors de protecció, les funcions educatives de la
família, com establir límits davant del consum, quan parlar de drogues amb els
fills/es, què hem de tenir present per establir una norma o posar un límit, que
podem fer quan ens enfadem per l'incompliment de la norma, què podem fer quan
el nostre fill/a s’ha enfadat amb nosaltres, com afavorir una bona comunicació,
hàbits comunicatius positius, hàbits comunicatius negatius i la importància de
treballar les emocions.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores dins del recinte escolar, encara que
si es prefereix es pot buscar un altre espai. No està dirigit als alumnes.
Posteriorment al taller, es facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les
famílies.

MATERIAL
Projector i ordinador

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org
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Guia d'activitats i serveis educatius
Escola d'adults. Escola d'adults. Promoció de la salut.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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Guia d'activitats i serveis educatius
Escola d'adults. Escola d'adults. Promoció de la salut.

TALLER DE PREVENCIÓ EN L'ABÚS DE PANTALLES PER ADOLESCENTS I JOVES (AMB OPCIÓ
ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Reflexionar els avantatges i riscos que poden provocar les pantalles.
•
Conèixer els mecanismes d'addicció que tenen les pantalles.
• Incidir amb
els riscos d'aïllament que poden comportar les pantalles.
• Adquirir altres
formes d'oci sense pantalles.
Comptabilitzar
les
hores
que
hi dediquem a
•
les pantalles.
Descobrir
els
problemes
visuals
que
pot
crear
un abús a les
•
pantalles.
Aprendre
la
postura
correcte
per
poder
estar
davant
de les
•
diferents pantalles.
Observar
els
interessos
publicitaris
que
hi
ha
darrera
•
els youtubers.
Resoldre
dubtes
o
inquietuds
en
referència
les
pantalles.
•

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer els riscos de les pantalles en
relació a l'addicció, a l'ús abusiu, el temps que s'hi dedica i al factor d'aïllament
que suposa.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, projector i ordinador.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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Guia d'activitats i serveis educatius
Escola d'adults. Escola d'adults. Promoció de la salut.

TALLER DE PREVENCIÓ EN PANTALLES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d’alumnes d’escoles bressol, educació infantil, primària, ESO, batxillerat,
CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a l'ús de les pantalles.
• Conèixer nous
efectes de les pantalles.
• Prendre consciència dels riscos que té la
sobreexposició a les pantalles i els perills de navegar per la xarxa.
•
Integrar noves pautes per posar límits als fills/es.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA
o una altra entitat (depenent de la demanda), dirigit a les famílies de les
AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació
a les pantalles. Es treballarà a partir d’un conte per poder explicar com actuar
davant de les pantalles segons l'edat i a partir d'aquest es crearà un debat sobre
cada temàtica.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores, dins del recinte escolar. Encara
que si es prefereix, es pot buscar un altre espai. Posteriorment al taller, es
facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les famílies

MATERIAL
Aula i cadires

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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Guia d'activitats i serveis educatius
Escola d'adults. Escola d'adults. Promoció de la salut.

TALLER DE PREVENCIÓ EN TABAC (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer què és el tabac.
• Remarcar la importància de l'addicció.
•
Reflexionar com es lucren les multinacionals tabaqueres.
• Conèixer els
components d’una cigarreta.
• Saber com afecte el tabac en la salut.
• Ser
crítics en la relació del tabac amb el medi ambient.
• Treballar la pressió de
grup.
• Resoldre dubtes sobre els vapers.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de tabac. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns aspectes
en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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Guia d'activitats i serveis educatius
Escola d'adults. Escola d'adults. Promoció de la salut.

TEATRE INTERACTIU “1000 LIKES”
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Crear un debat reflexiu sobre els usos de les pantalles i l’assetjament
virtual.
• Donar feedback (reconeixement positiu o negatiu) als espais
virtuals creats pels personatges. Això permetrà tenir un debat sobre usos
de les TIC.
• Col·laborar o aturar l’assetjament (passant el missatge,
posant més llenya al foc, aturant el missatge, etc.). Això permetrà tenir
un debat sobre l’assetjament virtual.
• Donar l’opinió a l’hora de decidir
quina escena treballar.

PROGRAMA
És un espectacle teatral interactiu dirigit per la companyia NUS, es presenta un
cas de ciberassetjament escolar on les TIC acaben invisibilitzant la violència.
És un espectacle de Teatre fòrum, en el que es presenta un cas de
ciberassetjament escolar, patit per la protagonista principal. La llei del silenci es fa
present al llarg de tot el curs: Els companys passen o tenen por de parlar, el
professorat i la institució escolar minimitzen la problemàtica, a casa una cosa així
és inimaginable...i les TIC invisibilitzen la violència. Davant això, la protagonista
no només no troba ajuda sinó que a més se li retreu estar tot el dia enganxada al
mòbil i a l'ordinador. Aquesta actitud de negació de l'ús de les TIC en el procés
relacional i d'aprenentatge, contraresta amb la possibilitat de remar a favor dels
canvis que ja s'estan donant, per prevenir i actuar davant la violència escolar.

CARACTERÍSTIQUES
L'obra de teatre té una durada de 2 h. a l'Auditori de Montcada.
El dia de la sessió, es passarà una enquesta als i les joves sobre el seu
coneixement de les noves tecnologies, per conèixer una mica més els usos que
en fan i la seva valoració de l'activitat. Aquestes ens ajuden a saber si l'activitat ha
funcionat i conèixer una mica més la relació entre joves i TIC, per les nostres
recerques d'investigació.

MATERIAL
Es demanarà als alumnes que facin ús del seu telèfon mòbil personal, si en
tenen.

CALENDARI
El 5 o 6 de novembre del 2020. Es faran dos sessions, en dos dies diferents, en
horari de matí (a les 9 hores o a les 12 hores). A l'Auditori Municipal de Montcada
i Reixac.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
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Guia d'activitats i serveis educatius
Escola d'adults. Escola d'adults. Promoció de la salut.

Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins l'1 de novembre. Encara que preferiblement abans, ja que
l'aforament és limitat.
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Promoció de la cultura
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Guia d'activitats i serveis educatius
Escola d'adults. Escola d'adults. Promoció de la cultura.

MALETA PEDAGÒGICA: EXPRESSART
DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i primària, primer cicle de secundària, també de SIEI i
d'aules que atenen alumnes amb NEE, així com d'escoles d'adults.
PROGRAMA
El projecte vol destacar que l'art és un mitjà d'expressió que ofereix unes
possibilitats gairebé infinites de comunicar idees, sentiments, opinions i emocions
i pot utilitzar els més variats materials, objectes i procediments, els quals, al seu
torn, poden significar coses ben diferents segons l'artista que els fa servir. I és
que no hi ha una tipologia d’artista única, ni una manera de fer única, ni un codi
de significats universal. Al contrari, el que hi ha és una gran diversitat d'artistes,
de maneres de treballar, d'expressions individuals i col·lectives, i de materials i
procediments que es poden emprar.
MATERIAL
Maleta amb diversos elements i una guia didàctica.
ORGANITZA
Expressart és un material didàctic creat pel Museu d’Art Contemporani de
Barcelona.
Podeu demanar més informació al CRP del Vallès Occidental VI a
crp-montcada@xtec.cat
Col·labora Ajuntament de Montcada i Reixac.
INSCRIPCIÓ
Durant tot el curs.
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Educació en valors
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Escola d'adults. Escola d'adults. Educació en valors.

ENREDANT EL GÈNERE: AMOR ROMÀNTIC I PREVENCIÓ DE RELACIONS MASCLISTES
DESTINATARIS
Alumnat de 1r cicle d'ESO.
OBJECTIUS
Fer visibles els prejudicis i estereotips en la forma de relacionar-se nois i noies en
les relacions afectives.
Promoure les relacions sanes mitjançant l’adquisició de valors (corresponsabilitat,
igualtat, esforç, empatia, respecte, llibertat i cura).
Identificar les diverses violències i actituds sexistes presents en els seus entorns
(institut, família, grup d’iguals, relacions personals) i treballar l’homofòbia i la
transfòbia.
DESCRIPCIÓ
Durant el taller es treballaran les següents temàtiques:
• Identitats, estereotips i rols de gènere.
• Amor romàntic.
• Sexualitat i
diversitat sexual.
• Actituds discriminatòries dins els grups i expressió
d'emocions.
El taller facilitarà una presa de consciència al voltant d’aquestes qüestions, es
faran visibles les violències existents i es donaran eines per a una convivència
més sana, respectuosa i integradora de la diversitat.
METODOLOGIA
Es faran servir diverses metodologies:
Treball de Processos: Eines per a la facilitació de grups i relacions que afavoreix
la presa de consciencia i expressió; considera les problemàtiques i reptes com a
oportunitats per a l'aprenentatge i la transformació.
Teatre de les Oprimides: Eina que facilita les discussions dels problemes socials i
d'intervenció socioeducativa, fomentant un pensament crític.
Processos creatius: Eina que permet noves formes d’explorar la realitat i
estratègies per operar sobre aquesta, afavorint un espai per a l'espontaneïtat.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Cúrcuma.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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I TU, COM ET RELACIONES? PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES LGBTIFÒBIQUES I MASCLISTES
DESTINATARIS
Alumnat de 1r i 2n cicle d'ESO.
OBJECTIUS
• Prevenir i erradicar les dinàmiques de violències LGBTIfòbiques i
masclistes en el marc de l'institut.
• Entendre com operen les dinàmiques
de violència i visibilitzar tots els rols que hi ha en una dinàmica d'abús.
•
Detectar estereotips de gènere i xenòfobs, sistemes de creences
imperants i dinàmiques discriminatòries dins l'aula, i com aquests limiten
la llibertat personal i la qualitat de vida de les persones i grups.
DESCRIPCIÓ
A través de dinàmiques vivencials s'abordarà la prevenció de violències
masclistes i LGBTIQ+.
Partirem d’un marc teòric que ens servirà per reflexionar com les violències
masclistes operen sobre les identitats no normatives i sobre les dones per ampliar
la mirada respecte a la diversitat sexual i de gènere.
Oferirem eines per prevenir aquestes violències en el marc de l'institut i de la
seva quotidianitat.
METODOLOGIA
Es faran servir diverses metodologies:
Treball de Processos: Eines per a la facilitació de grups i relacions que afavoreix
la presa de consciencia i expressió; considera les problemàtiques i reptes com a
oportunitats per a l'aprenentatge i la transformació.
Teatre de les Oprimides: Eina que facilita les discussions dels problemes socials i
d'intervenció socioeducativa, fomentant un pensament crític.
Processos creatius: Eina que permet noves formes d’explorar la realitat i
estratègies per operar sobre aquesta, afavorint un espai per a l'espontaneïtat.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Cúrcuma.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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INTERNET SEGURA SHARE
DESTINATARIS
Alumnes de 4t d'ESO, batxillerat, cicles formatius, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
Tractar diferents problemes relacionats amb el jovent i les xarxes socials.
Identificar el risc d'algunes conductes a partir dels personatges d'un cas pràctic.
Reflexionar sobre les possibles conseqüències de les seves conductes.
Valorar les actituds de seguretat que cal prendre.
Incorporar aquestes conductes segures a l'hora d’utilitzar la seva imatge a
internet.
Adquirir responsabilitat en l'ús de les xarxes socials.
PROGRAMA
Visionar un vídeo d'un cas pràctic per tal de comentar-ho i reflexionar.
És convenient un entorn que afavoreixi el contacte visual.
Es divideix l'aula en grups de 5/6 alumnes, entre ells respondran les preguntes
sobre un personatge assignat que apareix a la projecció. Cada personatge té una
fitxa que es lliurarà al grup.
El portaveu de cada grup explicarà les conclusions a la classe. La resta
d’alumnes podrà intervenir i posar en comú reflexions i comentaris sobre el que
s'ha exposat.
Un cop s'hagi parlat de tots els personatges, els participants aniran trobant els
conceptes clau i aportant conclusions.
S'apuntaran els conceptes clau de la sessió a la pisarra. Si no han sorgit tots en
el debat, caldrà aportar-los per part de l’agent.
PROPOSTA
Us proposem que els alumnes facin una activitat posterior a la realització d’aquest
taller, a criteri de cada centre, un cartell, un vídeo, anunci, enquesta, etc...
La intervenció de la PG-ME aporta un valor que es pot optimitzar enfortint el
missatge amb la implicació dels centres educatius en la consecució dels objectius
de la sessió.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l'activitat és d'una hora i mitja o dues.
MATERIAL
És necessari ordinador, projector, altaveus, vídeo, guix i pissarra.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
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VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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MICROMASCLISMES, COM ELS AFRONTEM?
DESTINATARIS
Alumnat de 2n cicle d'ESO.
OBJECTIUS
• Prevenir i erradicar les dinàmiques de violències masclistes i per raó de
gènere en el marc de l'institut.
• Entendre com operen les dinàmiques de
violència i visibilitzar tots els rols que hi ha en una dinàmica d'abús.
•
Detectar estereotips de gènere i xenòfobs, sistemes de creences
imperants i dinàmiques discriminatòries dins l'aula, i com aquests limiten
la llibertat personal i la qualitat de vida de les persones i grups.
DESCRIPCIÓ
Una aproximació teòrica i pràctica al voltant dels micromasclismes, la relació que
tenen amb la cultura patriarcal, les relacions de poder i la seva reproducció.
S'ofereixen eines per identificar-los, estratègies per fer-hi front i prevenir-los.
Emocions i empoderament.
METODOLOGIA
Breu explicació teòrica amb casos pràctics i metodologia participativa a través de
dinàmiques de teatre social, en grups petits i gran.
Treball de Processos: Eines per a la facilitació de grups i relacions que afavoreix
la presa de consciencia i expressió; considera les problemàtiques i reptes com a
oportunitats per a l'aprenentatge i la transformació.
Teatre de les Oprimides: Eina que facilita les discussions dels problemes socials i
d'intervenció socioeducativa, fomentant un pensament crític.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Cúrcuma.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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ODI I DISCRIMINACIÓ. LA IMPORTÀNCIA DE SABER CONVIURE
DESTINATARIS
Alumnes de segon cicle d'ESO, batxillerat, cicles formatius, escola d'adults i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
Recordar els drets que tenen les persones relacionats amb la discriminació, la
xenofòbia i el racisme.
Donar a conèixer la necessitat de prevenir conductes que poden denigrar l'ésser
humà.
Conèixer que és l'homofòbia.
Informació sobre el marc legal actual que protegeix a les persones de la
discriminació.
Conscienciar sobre la necessitat de prevenir altres conductes disciminatòries com
són l'aporofòbia, la transfòbia i la gerascofòbia.
Informar de què cal fer quan es reconeix o detecta una situació de risc.
PROGRAMA
L'activitat la faran membres dels Mossos d'Esquadra.
S'exposaran diferents situacions discriminatòries, en diferents formats, per
posteriorment discutir sobre aquestes, valorar-les i treure'n conclusions.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'1 hora.
CALENDARI
Tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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SEXUALITAT: TU DECIDEIXES!
DESTINATARIS
Alumnat de batxillerat, cicles formatius de GM i GS, escola d'adults (CFPA) i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Apropar-se a un concepte de sexualitat integral i integrador.
• Compartir
experiències, dubtes i curiositats sobre la nostra sexualitat.
•
Desnaturalitzar els rols sexuals apresos durant la socialització de
gènere.
• Qüestionar els mites i falses creences associades a la sexualitat
i les diferents preferències sexuals.
• Conèixer els nostres cossos, desitjos
i límits.
• Conèixer com prevenir el contagi de l’VIH i ITS, així com recursos
d’atenció.
• Conèixer en profunditat els pros i contres dels diferents
mètodes anticonceptius.
• Explorar una vivència alliberadora de la
sexualitat i les relacions afectives.
DESCRIPCIÓ
Sovint és complicat parlar de sexualitat, les vergonyes, els nervis, les pors i els
complexes no ens deixen compartir obertament els nostres dubtes i gaudir d’un
bon aprenentatge d’aquesta dimensió tan rica i complexa com és la sexualitat
humana.
En aquest taller abordarem la socialització de gènere i els rols sexuals, els mites i
falses creences associades a la sexualitat i la identitat de gènere i les
preferències sexuals per potenciar una vivència alliberadora de la sexualitat i les
relacions afectives.
Alhora que tractarem els aspectes biològics i psicològics de la sexualitat, com el
coneixement del propi cos, l’autoestima, el desig i el plaer.
Generarem un ambient de confiança i respecte on sentir-nos lliures per parlar,
preguntar i compartir.
METODOLOGIA
Utilitzem la tècnica del taller com a metodologia participativa per crear un espai
educatiu d’intercanvi i aprenentatge col·lectiu. Les activitats del taller aniran a
càrrec de dues educadores. Utilitzem suport audiovisual com a reforç de les
dinàmiques proposades per tal d'analitzar els referents actuals dels i de les joves.
EQUIPAMENT NECESSARI
Aula amb pissarra i ordinador amb canó, so i connexió a internet.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre de 2020 a març de 2021.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Candela.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
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aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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VIOLÈNCIA MASCLISTA. COM COMENÇA TOT?
DESTINATARIS
Alumnat de 4t d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, PFI i Centre de Formació de
Persones Adultes.
OBJECTIUS
Evidenciar el possible desconeixement que hi ha de les primeres manifestacions
de conductes de maltractament en la parella.
Incidir en la importància d'aquestes tipus de maltractament entre joves.
Visualitzar amb moltes imatges i fer arribar informació d'actualitat sobre què cal
fer quan es detecta una situació de risc.
Explicar els mecanismes per denunciar aquestes conductes.
Proporcionar eines i recursos que puguin ajudar al jovent a saber afrontar
qualsevol situació d'abús pròpia o aliena.
PROGRAMA
Taller amb metodologia activa i participativa amb la intenció d'informar sobre la
violència de gènere des de diferents punts de vista.
Facilitar l'expressió de totes les persones del grup, afavorint el diàleg grupal i la
proposta de possibles accions per viure sense violència.
MATERIAL
És necessari disposar de projector i ordinador amb àudio.
DURADA
L'activitat té una durada d'1 hora.
CALENDARI
Tot el curs escolar.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Oficina de Relacions amb la
Comunitat.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 561 42 00, ext. 41128.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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VOLEM UN MÓN DIFERENT? NO EL FEM DESIGUAL! TALLER D’INTERCULTURALITAT PER A JOVES
DESTINATARIS
Alumnat de batxillerat, cicles formatius de GM i i GS, escola d'adults (CFPA) i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Conèixer la problemàtica de les desigualtats socials.
• Identificar les
diferents manifestacions de la violència i discriminació que es donen a la
nostra societat.
• Fomentar la presa de consciència sobre les causes i
conseqüències de les diferents violències i discriminacions.
• Aprendre a
relacionar-nos de manera sana i satisfactòria, situant l’autoestima, el
respecte i l’autonomia com a base de les relacions.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
A partir d’una dinàmica grupal parlarem de les desigualtats que existeixen, de
quina manera es manifesten i com això afecta les nostres relacions.
Reflexionarem col·lectivament per tal de trobar possibles solucions o formes de
prevenció que evitin la discriminació per motiu d’origen o gènere.
Parlarem de rumors, d'estereotips i de prejudicis buscant maneres per no
reproduir-los dins i fora del centre educatiu.
METODOLOGIA
Aquest taller es basa en un joc de rol dinamitzat. Utilitzem la tècnica del taller com
a metodologia participativa per crear un espai educatiu d'intercanvi i aprenentatge
col·lectiu des de la vivència i el joc .
Les activitats del taller aniran a càrrec de dues educadores. Utilitzem suport
audiovisual com a reforç de les dinàmiques proposades per tal d’analitzar els
referents actuals dels i de les joves.
EQUIPAMENT NECESSARI
Aula amb pissarra i ordinador amb canó, so i connexió a internet.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre 2020 a març de 2021.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Candela.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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DIA MUNDIAL SENSE ALCOHOL
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Donar informació als adolescents sobre els riscos que pot comportar el
consum d’alcohol.
• Conèixer els efectes de l'alcohol al nostre organisme.
•
Crear un espais on els adolescents reflexionin i puguin preguntar sobre
el consum d’alcohol.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa que es realitza a l'hora del pati a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn el consum d’alcohol.

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l'estand informatiu.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 15 de novembre, Dia Internacional sense
alcohol.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 15 de novembre, encara que preferiblement al setembre.
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DIA MUNDIAL SENSE FUM, SENSE TABAC
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Donar informació als adolescents sobre els riscos que pot comportar el
consum de tabac.
• Conèixer com ens afecte al fum del tabac al ser
fumadors actius i/o passius pels nostres pulmons.
• Crear un espai on els
adolescents reflexionin i puguin preguntar sobre el consum de tabac.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa, que es realitza a l'hora del pati, a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn el consum de tabac.
Aquesta campanya s'organitza conjuntament entre el Programa Salut i Escola i el
Servei Passa (Punt d'informació i assessorament en drogues i pantalles).

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l’estand informatiu.
S'utilitzarà material mèdic, com per exemple, el cooxímetre que analitza a través
de l'aire espirat la quantitat de monòxid de carboni (ppm: part per milió). També
s'utilitzaran díptics, pòsters, enganxines i material informatiu editat per l’Agència
de Salut de Catalunya.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 31 de maig, Dia Internacional sense tabac.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 31 de maig, encara que preferiblement al setembre.
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DIA MUNDIAL SENSE MÒBIL
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
Donar informació als adolescents, sobre els riscos que pot comportar l'abús de
pantalles.
Conèixer com ens afecte un ús abusiu.
Crear un espais on els adolescents reflexionin i puguin preguntar els seus dubtes.

PROGRAMA
Es tracta d’una acció informativa, que es realitza a l'hora del pati, a través
d'activitats que generin debat amb els i les joves entorn l'abús de les pantalles.
Tot i que és el dia mundial sense mòbil, es treballarà amb l'abús de totes les
pantalles.

CARACTERÍSTIQUES
Durant l'hora del pati.

MATERIAL
Es necessitarà una taula, per col·locar la informació de l'estand informatiu.

CALENDARI
Setmana anterior i posterior al dia 15 d’abril, Dia Internacional sense mòbil.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Abans del 15 d’abril, encara que preferiblement al setembre.
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EXPOSICIÓ DINAMITZADA: TABAC AL DESCOBERT (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Generar actituds contràries al tabac, i el seu consum.
• Refermar la posició
dels joves que no hagin fumat mai.
• Evitar, o si més no retardar,
l'experimentació amb el tabac.

PROGRAMA
L’activitat consisteix en una exposició dinamitzada de forma molt participativa,
amb el suport de diferents plafons informatius sobre diferents temes vinculats
amb el consum de tabac. A més, disposa de pàgina web on es troben recollits
tots els plafons de l'exposició, un joc interactiu i activitats.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l’activitat seria d'1 hora o 1 hora i mitja. Si es realitza en format
online serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.
MATERIAL
L'exposició està formada per plafons informatius i un mòdul de consulta.
•11 plafons
•1 roller
•1 mòdul de consulta (amb PC i pantalla tàctil)
CALENDARI
Del 9 al 23 de març de 2021, a l’Espai Cultural Kursaal.
ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins el 8 de març, encara que preferiblement al setembre.
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EXPOSICIÓ “CONTROLES?” ONLINE
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'Adults, PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Proporcionar informació sobre el consum de drogues (legals i no legals).
•
Informar sobre els riscos associats al consum de begudes energètiques.
•
Fomentar el bon ús de les pantalles.
• Treballar els factors de protecció
per prevenir-ne el consum.
• Enfortir coneixements i promoure una actitud
crítica respecte al consum de drogues o abús de pantalles.
• Aclarir dubtes
sobre el consum de drogues i els seus riscos.

PROGRAMA
Consisteix en una exposició dinamitzada EN LINEA per la Diputació de
Barcelona. És una exposició que està dirigida tant a adolescents (entre 12 a 15
anys), joves (majors de 16 anys), Famílies (pares, mares, inclús avis) i
professionals (professorat, representants polítics, sanitaris, tècnics de
l'ajuntament, professionals del lleure, mitjans de comunicació i cossos de
seguretat).

CARACTERÍSTIQUES
És necessari poder tenir accés a Internet i la supervisió d’un professor a l'aula.
S'incorporaria un vídeo en format visita guiada a l'exposició i diferents activitats
amb metodologies i dinàmiques participatives instantànies.

MATERIAL
Disposar d’una pissarra digital o sala d'ordinadors amb accés a internet.

CALENDARI
Del 5 d’octubre al 3 de novembre del 2020.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Fins al 4 d’octubre del 2020
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TALLER DE PREVENCIÓ EN ALCOHOL (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer els efectes de l’alcohol.
• Experimentar sensacions del consum.
•
Reflexionar sobre els interessos econòmics de l’alcohol.
• Treballar la
pressió de grup i el saber dir que no al consum.
PROGRAMA
L’activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l’aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum d’alcohol. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns aspectes
en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’un hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32,
Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN CÀNNABIS (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer els efectes del cànnabis.
• Conscienciar dels riscos del seu
consum.
• Trencar mites en relació al cànnabis.
• Fomentar la visió crítica
entre els i les joves respecte al consum de cànnabis.
PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de cànnabis. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns
aspectes en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN DROGUES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d'alumnes de cicle superior de primària, d'ESO, batxillerat, CFGM,
CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a les addiccions.
• Entendre el motiu del
seu consum, per tal de no prendre una actitud equivocada.
• Conèixer els
factors de risc i els factors de protecció del consum.
• Donar pautes
parentals i marentals alhora de posar un límit.
• Integrar formes de
relaxar-nos davant de l'incompliment d’una norma.
• Reflexionar sobre la
importància de la comunicació i conèixer hàbits comunicatius positius i
negatius.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA,
dirigit a les famílies de les AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer
diferents aspectes en relació al consum.
Es parlarà de: Què és una droga, què vol dir que pot crear dependència,
motivacions pel consum, factors de protecció, les funcions educatives de la
família, com establir límits davant del consum, quan parlar de drogues amb els
fills/es, què hem de tenir present per establir una norma o posar un límit, que
podem fer quan ens enfadem per l'incompliment de la norma, què podem fer quan
el nostre fill/a s’ha enfadat amb nosaltres, com afavorir una bona comunicació,
hàbits comunicatius positius, hàbits comunicatius negatius i la importància de
treballar les emocions.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores dins del recinte escolar, encara que
si es prefereix es pot buscar un altre espai. No està dirigit als alumnes.
Posteriorment al taller, es facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les
famílies.

MATERIAL
Projector i ordinador

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org
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TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN L'ABÚS DE PANTALLES PER ADOLESCENTS I JOVES (AMB OPCIÓ
ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Reflexionar els avantatges i riscos que poden provocar les pantalles.
•
Conèixer els mecanismes d'addicció que tenen les pantalles.
• Incidir amb
els riscos d'aïllament que poden comportar les pantalles.
• Adquirir altres
formes d'oci sense pantalles.
Comptabilitzar
les
hores
que
hi dediquem a
•
les pantalles.
Descobrir
els
problemes
visuals
que
pot
crear
un abús a les
•
pantalles.
Aprendre
la
postura
correcte
per
poder
estar
davant
de les
•
diferents pantalles.
Observar
els
interessos
publicitaris
que
hi
ha
darrera
•
els youtubers.
Resoldre
dubtes
o
inquietuds
en
referència
les
pantalles.
•

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer els riscos de les pantalles en
relació a l'addicció, a l'ús abusiu, el temps que s'hi dedica i al factor d'aïllament
que suposa.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, projector i ordinador.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN PANTALLES PER A FAMÍLIES (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Famílies d’alumnes d’escoles bressol, educació infantil, primària, ESO, batxillerat,
CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Poder resoldre dubtes en relació a l'ús de les pantalles.
• Conèixer nous
efectes de les pantalles.
• Prendre consciència dels riscos que té la
sobreexposició a les pantalles i els perills de navegar per la xarxa.
•
Integrar noves pautes per posar límits als fills/es.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic, gestionat pel servei PASSA
o una altra entitat (depenent de la demanda), dirigit a les famílies de les
AMPES/AFA on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació
a les pantalles. Es treballarà a partir d’un conte per poder explicar com actuar
davant de les pantalles segons l'edat i a partir d'aquest es crearà un debat sobre
cada temàtica.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada de dues hores, dins del recinte escolar. Encara
que si es prefereix, es pot buscar un altre espai. Posteriorment al taller, es
facilitaran les respostes de l'avaluació realitzada per les famílies

MATERIAL
Aula i cadires

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TALLER DE PREVENCIÓ EN TABAC (AMB OPCIÓ ONLINE)
DESTINATARIS
Alumnat d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Conèixer què és el tabac.
• Remarcar la importància de l'addicció.
•
Reflexionar com es lucren les multinacionals tabaqueres.
• Conèixer els
components d’una cigarreta.
• Saber com afecte el tabac en la salut.
• Ser
crítics en la relació del tabac amb el medi ambient.
• Treballar la pressió de
grup.
• Resoldre dubtes sobre els vapers.

PROGRAMA
L'activitat consisteix en un taller participatiu i dinàmic a l'aula, gestionat pel servei
PASSA, on poder debatre, reflexionar i conèixer diferents aspectes en relació al
consum de tabac. Si es considera oportú, es pot aprofundir en alguns aspectes
en concret depenent de la demanda.

CARACTERÍSTIQUES
És un taller que té una durada d’una hora. Posteriorment al taller, es facilitaran les
respostes de l'avaluació realitzada pels alumnes. Si es realitza en format online
serà necessària la presencia d’un professor o professora a l’aula.

MATERIAL
Aula, material específic pel taller i fulls d'avaluació.

CALENDARI
Tot el curs escolar.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Tot el curs escolar, encara que preferiblement al setembre.
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TEATRE INTERACTIU “1000 LIKES”
DESTINATARIS
Alumnes d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
• Crear un debat reflexiu sobre els usos de les pantalles i l’assetjament
virtual.
• Donar feedback (reconeixement positiu o negatiu) als espais
virtuals creats pels personatges. Això permetrà tenir un debat sobre usos
de les TIC.
• Col·laborar o aturar l’assetjament (passant el missatge,
posant més llenya al foc, aturant el missatge, etc.). Això permetrà tenir
un debat sobre l’assetjament virtual.
• Donar l’opinió a l’hora de decidir
quina escena treballar.

PROGRAMA
És un espectacle teatral interactiu dirigit per la companyia NUS, es presenta un
cas de ciberassetjament escolar on les TIC acaben invisibilitzant la violència.
És un espectacle de Teatre fòrum, en el que es presenta un cas de
ciberassetjament escolar, patit per la protagonista principal. La llei del silenci es fa
present al llarg de tot el curs: Els companys passen o tenen por de parlar, el
professorat i la institució escolar minimitzen la problemàtica, a casa una cosa així
és inimaginable...i les TIC invisibilitzen la violència. Davant això, la protagonista
no només no troba ajuda sinó que a més se li retreu estar tot el dia enganxada al
mòbil i a l'ordinador. Aquesta actitud de negació de l'ús de les TIC en el procés
relacional i d'aprenentatge, contraresta amb la possibilitat de remar a favor dels
canvis que ja s'estan donant, per prevenir i actuar davant la violència escolar.

CARACTERÍSTIQUES
L'obra de teatre té una durada de 2 h. a l'Auditori de Montcada.
El dia de la sessió, es passarà una enquesta als i les joves sobre el seu
coneixement de les noves tecnologies, per conèixer una mica més els usos que
en fan i la seva valoració de l'activitat. Aquestes ens ajuden a saber si l'activitat ha
funcionat i conèixer una mica més la relació entre joves i TIC, per les nostres
recerques d'investigació.

MATERIAL
Es demanarà als alumnes que facin ús del seu telèfon mòbil personal, si en
tenen.

CALENDARI
El 5 o 6 de novembre del 2020. Es faran dos sessions, en dos dies diferents, en
horari de matí (a les 9 hores o a les 12 hores). A l'Auditori Municipal de Montcada
i Reixac.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i
assessorament en drogues i pantalles). Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
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Per a qualsevol consulta: telèfon 633 33 47 53/93 575 34 30, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta fins l'1 de novembre. Encara que preferiblement abans, ja que
l'aforament és limitat.
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Educació en valors
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ENREDANT EL GÈNERE: AMOR ROMÀNTIC I PREVENCIÓ DE RELACIONS MASCLISTES
DESTINATARIS
Alumnat de 1r cicle d'ESO.
OBJECTIUS
Fer visibles els prejudicis i estereotips en la forma de relacionar-se nois i noies en
les relacions afectives.
Promoure les relacions sanes mitjançant l’adquisició de valors (corresponsabilitat,
igualtat, esforç, empatia, respecte, llibertat i cura).
Identificar les diverses violències i actituds sexistes presents en els seus entorns
(institut, família, grup d’iguals, relacions personals) i treballar l’homofòbia i la
transfòbia.
DESCRIPCIÓ
Durant el taller es treballaran les següents temàtiques:
• Identitats, estereotips i rols de gènere.
• Amor romàntic.
• Sexualitat i
diversitat sexual.
• Actituds discriminatòries dins els grups i expressió
d'emocions.
El taller facilitarà una presa de consciència al voltant d’aquestes qüestions, es
faran visibles les violències existents i es donaran eines per a una convivència
més sana, respectuosa i integradora de la diversitat.
METODOLOGIA
Es faran servir diverses metodologies:
Treball de Processos: Eines per a la facilitació de grups i relacions que afavoreix
la presa de consciencia i expressió; considera les problemàtiques i reptes com a
oportunitats per a l'aprenentatge i la transformació.
Teatre de les Oprimides: Eina que facilita les discussions dels problemes socials i
d'intervenció socioeducativa, fomentant un pensament crític.
Processos creatius: Eina que permet noves formes d’explorar la realitat i
estratègies per operar sobre aquesta, afavorint un espai per a l'espontaneïtat.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Cúrcuma.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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I TU, COM ET RELACIONES? PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES LGBTIFÒBIQUES I MASCLISTES
DESTINATARIS
Alumnat de 1r i 2n cicle d'ESO.
OBJECTIUS
• Prevenir i erradicar les dinàmiques de violències LGBTIfòbiques i
masclistes en el marc de l'institut.
• Entendre com operen les dinàmiques
de violència i visibilitzar tots els rols que hi ha en una dinàmica d'abús.
•
Detectar estereotips de gènere i xenòfobs, sistemes de creences
imperants i dinàmiques discriminatòries dins l'aula, i com aquests limiten
la llibertat personal i la qualitat de vida de les persones i grups.
DESCRIPCIÓ
A través de dinàmiques vivencials s'abordarà la prevenció de violències
masclistes i LGBTIQ+.
Partirem d’un marc teòric que ens servirà per reflexionar com les violències
masclistes operen sobre les identitats no normatives i sobre les dones per ampliar
la mirada respecte a la diversitat sexual i de gènere.
Oferirem eines per prevenir aquestes violències en el marc de l'institut i de la
seva quotidianitat.
METODOLOGIA
Es faran servir diverses metodologies:
Treball de Processos: Eines per a la facilitació de grups i relacions que afavoreix
la presa de consciencia i expressió; considera les problemàtiques i reptes com a
oportunitats per a l'aprenentatge i la transformació.
Teatre de les Oprimides: Eina que facilita les discussions dels problemes socials i
d'intervenció socioeducativa, fomentant un pensament crític.
Processos creatius: Eina que permet noves formes d’explorar la realitat i
estratègies per operar sobre aquesta, afavorint un espai per a l'espontaneïtat.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Cúrcuma.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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INTERNET SEGURA SHARE
DESTINATARIS
Alumnes de 4t d'ESO, batxillerat, cicles formatius, escola d'adults i PFI-PTT.
OBJECTIUS
Tractar diferents problemes relacionats amb el jovent i les xarxes socials.
Identificar el risc d'algunes conductes a partir dels personatges d'un cas pràctic.
Reflexionar sobre les possibles conseqüències de les seves conductes.
Valorar les actituds de seguretat que cal prendre.
Incorporar aquestes conductes segures a l'hora d’utilitzar la seva imatge a
internet.
Adquirir responsabilitat en l'ús de les xarxes socials.
PROGRAMA
Visionar un vídeo d'un cas pràctic per tal de comentar-ho i reflexionar.
És convenient un entorn que afavoreixi el contacte visual.
Es divideix l'aula en grups de 5/6 alumnes, entre ells respondran les preguntes
sobre un personatge assignat que apareix a la projecció. Cada personatge té una
fitxa que es lliurarà al grup.
El portaveu de cada grup explicarà les conclusions a la classe. La resta
d’alumnes podrà intervenir i posar en comú reflexions i comentaris sobre el que
s'ha exposat.
Un cop s'hagi parlat de tots els personatges, els participants aniran trobant els
conceptes clau i aportant conclusions.
S'apuntaran els conceptes clau de la sessió a la pisarra. Si no han sorgit tots en
el debat, caldrà aportar-los per part de l’agent.
PROPOSTA
Us proposem que els alumnes facin una activitat posterior a la realització d’aquest
taller, a criteri de cada centre, un cartell, un vídeo, anunci, enquesta, etc...
La intervenció de la PG-ME aporta un valor que es pot optimitzar enfortint el
missatge amb la implicació dels centres educatius en la consecució dels objectius
de la sessió.
CARACTERÍSTIQUES
La durada de l'activitat és d'una hora i mitja o dues.
MATERIAL
És necessari ordinador, projector, altaveus, vídeo, guix i pissarra.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
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VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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MICROMASCLISMES, COM ELS AFRONTEM?
DESTINATARIS
Alumnat de 2n cicle d'ESO.
OBJECTIUS
• Prevenir i erradicar les dinàmiques de violències masclistes i per raó de
gènere en el marc de l'institut.
• Entendre com operen les dinàmiques de
violència i visibilitzar tots els rols que hi ha en una dinàmica d'abús.
•
Detectar estereotips de gènere i xenòfobs, sistemes de creences
imperants i dinàmiques discriminatòries dins l'aula, i com aquests limiten
la llibertat personal i la qualitat de vida de les persones i grups.
DESCRIPCIÓ
Una aproximació teòrica i pràctica al voltant dels micromasclismes, la relació que
tenen amb la cultura patriarcal, les relacions de poder i la seva reproducció.
S'ofereixen eines per identificar-los, estratègies per fer-hi front i prevenir-los.
Emocions i empoderament.
METODOLOGIA
Breu explicació teòrica amb casos pràctics i metodologia participativa a través de
dinàmiques de teatre social, en grups petits i gran.
Treball de Processos: Eines per a la facilitació de grups i relacions que afavoreix
la presa de consciencia i expressió; considera les problemàtiques i reptes com a
oportunitats per a l'aprenentatge i la transformació.
Teatre de les Oprimides: Eina que facilita les discussions dels problemes socials i
d'intervenció socioeducativa, fomentant un pensament crític.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre a desembre de 2020.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Cúrcuma.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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ODI I DISCRIMINACIÓ. LA IMPORTÀNCIA DE SABER CONVIURE
DESTINATARIS
Alumnes de segon cicle d'ESO, batxillerat, cicles formatius, escola d'adults i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
Recordar els drets que tenen les persones relacionats amb la discriminació, la
xenofòbia i el racisme.
Donar a conèixer la necessitat de prevenir conductes que poden denigrar l'ésser
humà.
Conèixer que és l'homofòbia.
Informació sobre el marc legal actual que protegeix a les persones de la
discriminació.
Conscienciar sobre la necessitat de prevenir altres conductes disciminatòries com
són l'aporofòbia, la transfòbia i la gerascofòbia.
Informar de què cal fer quan es reconeix o detecta una situació de risc.
PROGRAMA
L'activitat la faran membres dels Mossos d'Esquadra.
S'exposaran diferents situacions discriminatòries, en diferents formats, per
posteriorment discutir sobre aquestes, valorar-les i treure'n conclusions.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'1 hora.
CALENDARI
Tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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SEXUALITAT: TU DECIDEIXES!
DESTINATARIS
Alumnat de batxillerat, cicles formatius de GM i GS, escola d'adults (CFPA) i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Apropar-se a un concepte de sexualitat integral i integrador.
• Compartir
experiències, dubtes i curiositats sobre la nostra sexualitat.
•
Desnaturalitzar els rols sexuals apresos durant la socialització de
gènere.
• Qüestionar els mites i falses creences associades a la sexualitat
i les diferents preferències sexuals.
• Conèixer els nostres cossos, desitjos
i límits.
• Conèixer com prevenir el contagi de l’VIH i ITS, així com recursos
d’atenció.
• Conèixer en profunditat els pros i contres dels diferents
mètodes anticonceptius.
• Explorar una vivència alliberadora de la
sexualitat i les relacions afectives.
DESCRIPCIÓ
Sovint és complicat parlar de sexualitat, les vergonyes, els nervis, les pors i els
complexes no ens deixen compartir obertament els nostres dubtes i gaudir d’un
bon aprenentatge d’aquesta dimensió tan rica i complexa com és la sexualitat
humana.
En aquest taller abordarem la socialització de gènere i els rols sexuals, els mites i
falses creences associades a la sexualitat i la identitat de gènere i les
preferències sexuals per potenciar una vivència alliberadora de la sexualitat i les
relacions afectives.
Alhora que tractarem els aspectes biològics i psicològics de la sexualitat, com el
coneixement del propi cos, l’autoestima, el desig i el plaer.
Generarem un ambient de confiança i respecte on sentir-nos lliures per parlar,
preguntar i compartir.
METODOLOGIA
Utilitzem la tècnica del taller com a metodologia participativa per crear un espai
educatiu d’intercanvi i aprenentatge col·lectiu. Les activitats del taller aniran a
càrrec de dues educadores. Utilitzem suport audiovisual com a reforç de les
dinàmiques proposades per tal d'analitzar els referents actuals dels i de les joves.
EQUIPAMENT NECESSARI
Aula amb pissarra i ordinador amb canó, so i connexió a internet.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre de 2020 a març de 2021.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Candela.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
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aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.
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SITUACIONS DE RISC PER AL JOVENT
DESTINATARIS
Alumnes de 3r, 4t d'ESO, batxillerat i PFI-PTT.
OBJECTIUS
Conèixer el punt de vista legal i policial sobre diferents temàtiques com les
identificacions policials al carrer, baralles, danys, pintades i graffitis...
PROGRAMA
Acostament, des del punt vista policial, a activitats relacionades amb el jovent que
generen responsabilitats i conseqüències legals, com poden ser la participació en
baralles, causar danys al mobiliari públic o privat, fer pintades, etc.
Al finalitzar es farà un torn obert de paraules.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.
MATERIAL
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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TALLER DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA SEXUAL
DESTINATARIS
Alumnat de 2n a 4t d'ESO.
OBJECTIUS
Introduir el fenomen de la violència sexual i el seu impacte en la societat.
Identificar creences i/o actituds que justifiquen la violència sexual, per a
treballar-les posteriorment.
Detectar les necessitats i els dubtes dels joves en relació a la violència sexual i al
seu abordatge.
Ampliar la perspectiva i el coneixement envers altres formes de violència sexual.
Proporcionar recursos a on adreçar-se en cas de patir violència sexual.
PROGRAMA
Es visualitzarà un vídeo. Durant la sessió es parlarà d'altres formes de violència
sexual no contemplades al vídeo (abús sexual, violència sexual intrafamiliar,
violència sexual comesa per l’entorn proper, víctimes del gènere masculí,
violència sexual comesa dins el context de la parella).
MATERIAL
Ordinador, connexió a Internet, projector, altaveus, pissarra, guix o retolador.
CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'1 hora. Es convenient proposar un espai que afavoreixi
el contacte visual.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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TALLER DE PREVENCIÓ DE LES CIBERVIOLÈNCIES ENTRE JOVES
DESTINATARIS
Alumnat de 2n a 4t d'ESO.
OBJECTIUS
Empoderar als adolescents per sol·licitar ajuda en situacions de perill.
Proporcionar recursos a on adreçar-se en cas de patir ciberviolència.
Sensibilitzar sobre les conseqüències per les víctimes, els agressors, les famílies,
els centres educatius, les entitats de joves i la societat en general.
PROGRAMA
• Reflexionar i entendre la importància de la intimitat i la privacitat com a
drets fonamentals i ser respectuosos amb els drets dels altres i la llei en
l'ús de les TIC.
• Prendre consciència sobre la empremta digital, la
perdurabilitat dels continguts digitals i la seva utilitat a les investigacions
(empremta = evidència).
• Conèixer recomanacions d'ús responsable,
respectuós i saludable de les xarxes socials, senzilles d’incorporar, així
com recursos on demanar ajuda en cas de conflicte.
• Identificar les
diferents ciberviolències: sexting coercitiu, sextorsió i porno-venjança,
ciberviolència de parella, cibercontrol, ciberassetjament escolar.
•
Entendre la dinàmica o els mecanismes de funcionament d'aquests
ciberdelictes i desmentir alguns mites sobre aquests fets.
• Establir pautes
sobre com actuar en cas de patir o ser espectador d’aquestes situacions
i demanar la retirada d'imatges d'internet.
MATERIAL
Ordinador, connexió a Internet, projector, altaveus, pissarra, guix o retolador.
CARACTERÍSTIQES
L'activitat té una durada d'1 hora. Es convenient proposar un espai que afavoreixi
el contacte visual.
CALENDARI
Durant tot el curs.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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VIOLÈNCIA MASCLISTA. COM COMENÇA TOT?
DESTINATARIS
Alumnat de 4t d'ESO, batxillerat, CFGM, CFGS, PFI i Centre de Formació de
Persones Adultes.
OBJECTIUS
Evidenciar el possible desconeixement que hi ha de les primeres manifestacions
de conductes de maltractament en la parella.
Incidir en la importància d'aquestes tipus de maltractament entre joves.
Visualitzar amb moltes imatges i fer arribar informació d'actualitat sobre què cal
fer quan es detecta una situació de risc.
Explicar els mecanismes per denunciar aquestes conductes.
Proporcionar eines i recursos que puguin ajudar al jovent a saber afrontar
qualsevol situació d'abús pròpia o aliena.
PROGRAMA
Taller amb metodologia activa i participativa amb la intenció d'informar sobre la
violència de gènere des de diferents punts de vista.
Facilitar l'expressió de totes les persones del grup, afavorint el diàleg grupal i la
proposta de possibles accions per viure sense violència.
MATERIAL
És necessari disposar de projector i ordinador amb àudio.
DURADA
L'activitat té una durada d'1 hora.
CALENDARI
Tot el curs escolar.
ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Oficina de Relacions amb la
Comunitat.
Per a qualsevol consulta: tel. 93 561 42 00, ext. 41128.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.
VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre
educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.
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VOLEM UN MÓN DIFERENT? NO EL FEM DESIGUAL! TALLER D’INTERCULTURALITAT PER A JOVES
DESTINATARIS
Alumnat de batxillerat, cicles formatius de GM i i GS, escola d'adults (CFPA) i
PFI-PTT.
OBJECTIUS
• Conèixer la problemàtica de les desigualtats socials.
• Identificar les
diferents manifestacions de la violència i discriminació que es donen a la
nostra societat.
• Fomentar la presa de consciència sobre les causes i
conseqüències de les diferents violències i discriminacions.
• Aprendre a
relacionar-nos de manera sana i satisfactòria, situant l’autoestima, el
respecte i l’autonomia com a base de les relacions.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
A partir d’una dinàmica grupal parlarem de les desigualtats que existeixen, de
quina manera es manifesten i com això afecta les nostres relacions.
Reflexionarem col·lectivament per tal de trobar possibles solucions o formes de
prevenció que evitin la discriminació per motiu d’origen o gènere.
Parlarem de rumors, d'estereotips i de prejudicis buscant maneres per no
reproduir-los dins i fora del centre educatiu.
METODOLOGIA
Aquest taller es basa en un joc de rol dinamitzat. Utilitzem la tècnica del taller com
a metodologia participativa per crear un espai educatiu d'intercanvi i aprenentatge
col·lectiu des de la vivència i el joc .
Les activitats del taller aniran a càrrec de dues educadores. Utilitzem suport
audiovisual com a reforç de les dinàmiques proposades per tal d’analitzar els
referents actuals dels i de les joves.
EQUIPAMENT NECESSARI
Aula amb pissarra i ordinador amb canó, so i connexió a internet.
DURADA
1 sessió de 2 hores.
CALENDARI
Atenció! Només d’octubre 2020 a març de 2021.
ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Candela.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.
Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que
aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre
d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la
COVID-19 vigents en cada moment.

594

