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Educació Infantil
ARTS. MÚSICA

El tren del swing
Objectius
-Acostar el món de la música i, especialment, la màgia del swing als més petits.
-Familiaritzar als nenes i nenes amb la llengua catalana mitjançant la música en
directe.
-Aconseguir crear un ambient creatiu a l'aula respectant el ritme natural
d'aprenentatge dels infants.

Descripció
Un petit conjunt de músics i vocalistes conviden al grup a un apassionant viatge
cap al món de la música en què els nens i nenes podran viure de prop
l'espectacle del directe i descobrir per primera vegada instruments com el saxo
i la guitarra, entre d'altres.
El tren comença el seu recorregut amb cançons conegudes pels infants i
s'introdueix a poc a poc en els ritmes del swing. Una experiència encantadora!

Destinataris
P2
Llars d'infants públiques i infants de l'EEE Maria Felip
Organitzadors
Departament d' Educació
Implementador
Associació la Granota
On adreçar-se
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Departament d' Educació
Calendari
Curs escolar

ARTS. TEATRE

Hakuna Matata!
Objectius
-Fomentar la participació social de tot l'alumnat en un àmbit lúdic.
-Acompanyar l'activitat dels infants.
-Desenvolupar la creativitat i el llenguatge infantil.
-Potenciar el treball emocional en grup cooperatiu.
Descripció
Aquesta és una activitat lúdica que pretén el protagonisme actiu dels seus
participants. L'alumnat del CFGS d'Educació Infantil s'endinsa amb permís dins
de l'escola presentar-se de forma creativa i engresca a tots els infants per
gaudir d'una estona entretinguda amb l'explicació teatral d'un conte "El rei lleó"
o un altre. I un cop finalitzat el contacontes, el personal del CFGS d'Educació
Infantil del CEFP Núria posa a disposició dels infants un seguit de tallers i jocs
cooperatius.
L'activitat va adreçada a l'alumnat de P2 fins a 1r de primària.
Destinataris
P2
P3
P4
P5
1r Primària
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Organitzadors
CEFP NURIA
Hi Col·labora
L'Ajuntament de Gavà
On adreçar-se
CEFP NURIA
Calendari
De dilluns a divendres de 15 a 17 h a partir del mes de febrer a concretar

CIUTADANIA. DRETS HUMANS

EN JEHÀ, LA GUITA I LA
MEDITERRÀNIA
Objectius
· Presentar la Mar Mediterrània com a espai de vida.
· Introduir l'alumnat en la diversitat cultural que hi ha a ambdues ribes de la
Mediterrània.
· Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes ambientals
que viu aquest mar.
· Fomentar una certa consciència ambiental i social.
· Presentar la cooperació com a via pacífica per resoldre problemes o
conflictes.
Descripció
Conte escenificat i debat. En Jehà (inspirat en en Joha, personatge molt
popular en la tradició oral, en els còmics i els dibuixos animats del sud de la
Mediterrània), ens explica la relació del seu poble i la seva família amb el mar i
com aquesta es veu afectada pel deteriorament ambiental. Fa un viatge a la
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riba nord per buscar les causes del problema i anima els infants de Catalunya a
reflexionar sobre com disminuir la contaminació.
La narració del conte s'acompanya d' il·lustracions sobre la vida quotidiana d'en
Jehà i dels diferents problemes que afecten la mar. El taller conté també una
activitat de plàstica i/o dramatització i un debat.
Durant el taller es facilitaran una còpia dels dibuixos de les diferents escenes
del conte per fer un taller de plàstica posterior.
Proposta per a un treball posterior:
· Taller de plàstica: Elaboració d'un petit mural on es recullin les diferents
propostes per solucionar els problemes plantejats, es pintin les fotocòpies, etc.
· Visionar vídeos del Yoha al Youtube . N'hi ha molts i són molt curtets (2
minuts). Alguns enllaços
o http://www.youtube.com/watch?v=6HgBU9_yRdk (en llengua àrab):
o http://www.youtube.com/watch?v=xmmz9B7bsNE&feature=related (mut)
Destinataris
P5
1r Primària
Organitzadors
Dep. de Joventut i Drets Humans
Ajuntament de Gavà
Implementador
Irènia. Jocs de pau
On adreçar-se
Dep. de Joventut i Drets Humans
Calendari
Curs escolar 2020-21
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CIUTADANIA. IGUALTAT

Coeducació
Objectius


Reflexionar sobre els estereotips de gènere



Potenciar el treball en grup



Fomentar les relacions justes i igualitàries



Apropar els infants a l'art a través de la fotografia

Descripció
Aquest és un taller artístic que pretén el protagonisme actiu de l’alumnat. S’hi
treballen diferents creences estereotipades vinculades a “ser nen” o “ser nena”
que comencen a aparèixer en edats primerenques a través de la socialització.
Aquest treball s’acompanyarà d’una reflexió guiada cap a la llibertat d’expressió
de les nostres identitats i la possibilitat de construir-ne d’altres més enllà de les
establertes socialment pel gènere.

Destinataris
P5
Centres escolars
Organitzadors
Departament de Feminisme, Igualtat i Lgtbi
Implementador
CoeduAccio
On adreçar-se
Departament de Feminisme, Igualtat i Lgtbi
Observacions
Necessitats:
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- Sala amb espai per treballar per grups.
- Suport del tutor/a.
- Pissarra, retoladors i material papereria (cel·lo, tisores...)
- 3 o 4 càmeres fotogràfiques (a concretar en funció del nombre de grups).
- Projector i ordinador

Calendari
Curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Cada aula un cinema
Objectius
Programa online d'educació ambiental que introdueix les noves tecnologies a
l'aula mitjançant audivisuals de temàtiques ambientals. Aquests per ser
projectats a les aules amb l'objectiu de sensibilitzar, conscienciar i educar i
formar a l'alumnat.
Descripció

El FiCMA porta el Cinema Ambiental a les
Escoles
El FiCMA amb el suport d'Ecoembes i la Diputació de Barcelona i amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, posa
a la disposició de totes les escales de Catalunya, Valencia i Balears diversos
programes educatius formats per curtmetratges i documentals curts perquè
puguin ser projectats dins de l'àmbit educatiu, com una eina més d'estudi,
debat i entreteniment.
Es tracta d'una acurada selecció de pel·lícules de no més de 20 minuts de
duració perquè puguin ser projectades en qualsevol moment de la classe i
disposar de temps per parlar i aprofundir sobre el que s'ha vist despertant el
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sentit crític dels alumnes i procurant generar debat i opinió.
Aquests programes són de caràcter gratuït i estaran disponibles durant tot el
curs escolar.
Per poder disposar d'aquests programes només cal emplenar una fitxa
d'inscripció per escola o centre educatiu.
Destinataris
Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat
Cicles formatius
P5
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Diputació de Barcelona
Festival de Cinema Internacional de Medi Ambient (El Petit FICMA)
On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Diputació de Barcelona
Festival de Cinema Internacional de Medi Ambient (El Petit FICMA)
Calendari
Durant tot el curs escolar
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EDUCAR EN LA INCLUSIÓ

Maleta pedagògica inclusiva
Objectius
-Educar en qüestions relacionades amb la normalització de la diferència i la
igualtat.
-Treballar l'acceptació i tolerància cap a la diversitat.
-Sensibilitzar sobre la discapacitat, posant l'accent en les capacitats, alhora que
treballar les emocions que això comporta.
-Educar des de la infància en la diversitat, fomentant les actituds receptives i
positives per promoure la inclusió.

Descripció
La Mimi, la petita girafa, acaba de tenir un germanet, molt petit i de color blau.
La Mimi ha de fer front a la burla dels seus amics i a la desil·lusió de tenir un
germanet diferent que no pot córrer ni banyar-se al riu. Amb l'ajuda dels seus
pares, anirà descobrint la visió positiva de la discapacitat i la diferència, cosa
que la farà gaudir de jocs i vivències molt enriquidores.
Per als infants és difícil entendre perquè algunes persones són diferents.
Durant l'explicació del conte mirarem de parlar obertament dels sentiments,
emocions i vivències que ens provoquen aquestes situacions. Amb la finalitat
de veure la diferència com una fort de riquesa i des d'una òptica de
normalització.
Explicació del conte seguit d'un taller adequat per a cada grup d'edat on es
pretén aprofundir i traballar els temes que han anat sorgint al conte. Destinat al
grup classe per poder crear un ambient de proximitat amb una durada de 60
minuts.
Comptarem amb la maleta pedagògica inclusiva amb llibres, fulletó informatiu
dirigit a les famílies dels alumnes, dossier per al professorat, dossier per
educació intantil i cicle inicial i carpeta d'activitats.
El nombre màxim de tallers sol·licitats per centre seran 6.
Per a qualevol dubte o informació més detallada us podeu adreçar a l'adreça
de correu: gavainclusiva@gava.cat
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Destinataris
P3
P4
P5
1r Primària
2n Primària
Organitzadors
Servei d'Educació i inclusió social
On adreçar-se
Servei d'Educació i inclusió social
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. CIUTAT EDUCADORA

Estimulació sensorial
Objectius
-Millorar la qualitat de vida de les persones participants.
-Estimular la percepció sensorial a través de diferents materials.
Descripció
Es vol treballar, a partir dels sentits, i arribar allà on no s'arriba amb activitats
més convencionals, la idea és poder experimentar amb els diferents aparells en
un ambient de calma a la sala d'estimulació sensorial del Centre Ocupacional
Caviga.
Serà un únic taller d'una hora amb un grup màxim de 5 nois/es de qualsevol
edat amb necessitats educatives especials. Cal adjuntar informe educatiu dels
participants per conèixer els perfils abans de la sessió i propiciar que aquesta
sigui més profitosa.
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Persona de contacte: Juan Diego Pimentel.
Destinataris
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària
Organitzadors
Centre Ocupacional Caviga
On adreçar-se
Centre Ocupacional Caviga
Calendari
Curs escolar (a concretar)

FEM CIUTAT. ELS NOSTRES ESPAIS

Els més petits visiten la biblioteca
Josep Soler Vidal
Objectius
Apropar els més petits a la biblioteca i al món de la lectura, on l'infant podrà
desenvolupar les seves habilitats en concordança amb l'espai i les seves
necessitats d’estimulació a partir dels contes i els jocs.
Descripció
Visita a la Biblioteca Josep Soler Vidal on els infants coneixeran l’espai i els
materials.
Explicació d’un conte.

Destinataris
P2
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Infants de més de 2 anys de les llars d'infants o escoles bressol de la ciutat.
Organitzadors
Biblioteca Josep Soler Vidal
On adreçar-se
Biblioteca Josep Soler Vidal
Lloc
Biblioteca Josep Soler Vidal
Calendari
En dimarts o dimecres d'abril, maig i juny

FEM CIUTAT. ELS NOSTRES ESPAIS

Els més petits visiten la biblioteca
Marian Colomé
Objectius
Apropar els més petits per primer cop a l'entorn de la biblioteca i al món de la
lectura, on l'infant podrà desenvolupar les seves habilitats en concordança amb
l'espai i les seves condicions.
Respondre a les seves necessitats d'estimulació a través dels llibres, dels
contes i dels jocs.

Descripció
Presentació i visita a la biblioteca on els infants coneixeran diversos
personatges que s'amaguen dins dels llibres. Explicació d'un conte i temps
lliure per a fullejar-ne.

Destinataris
P2
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Infants de més de 2 anys de les llars d'infants o escoles bressol de la ciutat.
Organitzadors
Biblioteca Marian Colomé
On adreçar-se
Biblioteca Marian Colomé
Lloc
Biblioteca Marian Colomé
Calendari
Al mes d'abril i maig

FEM CIUTAT. ELS NOSTRES ESPAIS

La biblioteca Josep Soler Vidal
t'explica un conte
Objectius
Establir contacte amb el món dels llibres.
Conèixer la biblioteca i fomentar-ne l'ús com a recurs didàctic i element
incentivador de la lectura.
Descripció
Visita comentada a la Biblioteca Josep Soler Vidal acompanyada de l’explicació
d'un conte a la sala infantil, on podran triar i remenar el fons.
Destinataris
Educació Infantil
Escoles públiques
Organitzadors
Biblioteca Josep Soler Vidal
On adreçar-se
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Biblioteca Josep Soler Vidal
Lloc
Biblioteca Josep Soler Vidal
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. ELS NOSTRES ESPAIS

La biblioteca Marian Colomé
t'explica un conte
Objectius
Establir un primer contacte amb el món dels llibres.
Identificar la biblioteca i fomentar-ne l'ús com a recurs didàctic i element
incentivador de la lectura.
Descripció
Visita comentada a la Biblioteca Marian Colomé, on els infants coneixeran
diversos personatges que s'amaguen dins dels llibres. Explicació d'un conte i
temps lliure per fullejar-ne.
Destinataris
P3
P4
P5
Escoles públiques
Organitzadors
Biblioteca Marian Colomé
On adreçar-se
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Biblioteca Marian Colomé
Lloc
Biblioteca Marian Colomé
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. FEM HISTÒRIA

Visita lliure al Museu de Gavà (EI)
Objectius
Identificar els diferents elements que interactuen i s'interrelacionen amb el
paisatge en un sentit ampli.
Obtenir una visió general de les arrels històriques pròpies, podent aprofundir en
èpoques concretes.
Treballar una visió critica del passat, present i futur de l'evolució del paisatge a
través de la lectura de la transformació d'aquest al llarg de la història.
Descripció
Amb la visita a l'exposició permanent del Museu, "Gavà, les veus del paisatge",
l'alumnat analitza i interpreta la interacció que es produeix entre l'entorn i
l'activitat humana, des de fa més de 400.000 milions d'anys fins els nostres
dies, per percebre els canvis socioambientals com a resultat de l'ús del medi i
dels seus recursos. La visita proposa una lectura que va des del local al global,
alhora que fa un recorregut històric per la transformació del paisatge, amb l'ajut
d'interactius, infografies, recursos multimèdia i un espectacular audiovisual.
S'aconsella completar la visita lliure amb una activitat complementària:
Taller "Petits pintors de la prehistòria".
Destinataris
Educació Infantil
Totes les escoles de Gavà
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Organitzadors
Patrimoni Cultural
Museu de Gavà
On adreçar-se
Museu de Gavà
Observacions
Les activitats complementàries són de pagament.
Més informació a www.patrimonigava.cat
Lloc
Museu de Gavà
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. FEM HISTÒRIA

Visita lliure al Parc Arqueològic
Mines de Gavà (EI)
Objectius
Conèixer l'entorn i el context històric propi.
Conèixer les principals característiques que defineixen el neolític i la
prehistòria.
Introduir-se en la metodologia científica en la que es basa el treball de
l'arqueòleg, des del treball de camp al laboratori.
Experimentar en primera persona l'aventura d'endinsar-se a la mina didàctica
per descobrir, com si fos el primer cop, un dels jaciments més importants
d'Europa.

16

Descripció
Viatge a la prehistòria amb el suport de diferents recursos com el misteriós
jaciment subterrani de les mines neolítiques o les impressionats museografies
basades en les tecnologies més modernes de recreació escenogràfica.
S'aconsella completar la visita lliure amb una activitat:
Taller "En Roc i la Mina ens acompanyen al Parc".
Taller "Artesans de l'argila".
Destinataris
Educació Infantil
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Patrimoni Cultural
On adreçar-se
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Observacions
Les activitats complementàries són de pagament.
Més informació a www.patrimonigava.cat
Lloc
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Calendari
Curs escolar
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HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Taller de consum per a cicle infantil:
"Oh!!, la joguina no juga"
Objectius
-Introduir al col·lectiu destinatari al món del consum amb un aprenentatge inicial
dels seus drets i deures bàsics.

Descripció
Sessió pràctica on es realitzarà un simulacre de compra-venda, reclamació i
mediació. El taller es realitzarà en una única sessió dividida en dos blocs
principals:
1) Els assistents adquiriran un producte. L'aula es convertirà en una botiga de
joguines on els alumnes seran els encarregats d'etiquetar els productes, triarlos i pagar-los a la caixa.
2) Els alumnes detectaran que el seu producte no és conforme i es realitzarà
una reclamació on apareix la figura de l'OMIC com a organisme que els ajudarà
a exercir els seus drets com a consumidors.
Es pretén treballar aspectes com: el consumidor com a titular del dret a estar
informat (etiquetatge, identificació del preu, comprovant de compra-venda), del
dret a la seguretat (conformitat del producte) i del dret a reclamar (atenció al
client i servei local de consum).
El nombre de tallers és limitat als recursos tècnics del Servei de Suport a les
Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona.
Destinataris
P5
Organitzadors
Diputació de Barcelona
Departament Salut Pública i Consum
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On adreçar-se
Departament Salut Pública i Consum
Observacions
Cal demanar l'activitat a començament de curs
Calendari
Curs escolar

MOBILITAT SEGURA

Toca, Toca
Objectius
Tenir el primer contacte dels nens/es amb la policia.
Conèixer els vehicles policials.
Iniciar una relació de confiança amb els infants.
Descripció
Agents de la Policia Municipal i Mossos d'Esquadra portaran uns vehicles
policials (turisme i motocicleta) a les escoles perquè els nens i les nenes els
puguin conèixer. Se'ls explicaran algunes coses molt bàsiques relacionades
amb la seguretat als vehicles, com l'ús dels dispositius de retenció infantil.
Destinataris
P5
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Policia Municipal
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
On adreçar-se
Policia Municipal
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Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Calendari
Curs escolar

VALORS CÍVICS I SOLIDARIS. VALORS
SOLIDARIS

L'hora de jugar
Objectius
-Provar joguines
-Observar a través d'ulleres coeducatives
-Fomentar la participació social de tot l'alumnat en un àmbit lúdic
-Acompanyar l'activitat dels infants
-Potenciar el treball en grup cooperatiu

Descripció
Aquest és un taller lúdic que pretén el protagonisme actiu dels seus
participants. L'alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil
s'endinsa amb el permís dins de l'aula presentant-se de forma creativa i lúdica
a tots els infants per gaudir d'una estona entretinguda amb diferents jocs de
taula de marques reconegudes i d'altres fabricants pel propi personal del CFGS
d'Educació Infantil del CEFP Núria.
Activitat adreçada des de P2 a 1r de primària.

Destinataris
P2
P3
P4
20

P5
1r Primària
Organitzadors
CEFP NURIA
On adreçar-se
CEFP NURIA
Calendari: De dilluns a divendres de 15 a 17 h a partir del mes de febrer a
concretar
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Educació primària
ARTS. LITERATURA

Taller de poesia: la poesia de cada
dia
Objectius
Animar els nens i nenes a introduir-se en el món de la poesia i a estimar-lo.
Conèixer el significat de les paraules i dels sons, fomentar la creativitat en l'ús
del llenguatge.
Donar a conèixer la biblioteca i l'ús del catàleg informatitzat.
Incrementar els hàbits lectors dels infants dins d'aquesta temàtica.
Treballar la poesia en grup.
Descripció
Es treballa el llenguatge i el so de les paraules, mitjançant la poesia, a través
d'un personatge: la Cleo. Aquesta activitat pretén fomentar la lectura a partir de
la poesia. Es treballen poemes fàcils i entenedors per a aquesta edat. Seria
interessant que les escoles preparessin alguna poesia abans de venir a la
biblioteca, així els nens i les nenes en podrien llegir alguna durant el
desenvolupament de l'activitat.
Destinataris
4t Primària
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Biblioteca Marian Colomé
On adreçar-se
Biblioteca Marian Colomé
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Lloc
Biblioteca Marian Colomé
Calendari
1r i 2n trimestre del curs escolar

ARTS. TEATRE

Hakuna Matata!
Objectius
-Fomentar la participació social de tot l'alumnat en un àmbit lúdic.
-Acompanyar l'activitat dels infants.
-Desenvolupar la creativitat i el llenguatge infantil.
-Potenciar el treball emocional en grup cooperatiu.

Descripció
Aquesta és una activitat lúdica que pretén el protagonisme actiu dels seus
participants. L'alumnat del CFGS d'Educació Infantil s'endinsa amb permís dins
de l'escola presentar-se de forma creativa i engresca a tots els infants per
gaudir d'una estona entretinguda amb l'explicació teatral d'un conte "El rei lleó"
o un altre. I un cop finalitzat el contacontes, el personal del CFGS d'Educació
Infantil del CEFP Núria posa a disposició dels infants un seguit de tallers i jocs
cooperatius.
L'activitat va adreçada a l'alumnat de P2 fins a 1r de primària.

Destinataris
P2
P3
P4
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P5
1r Primària
Organitzadors
CEFP NURIA
Hi Col·labora
L'Ajuntament de Gavà
On adreçar-se
CEFP NURIA
Calendari
De dilluns a divendres de 15 a 17 h a partir del mes de febrer a concretar

CIUTADANIA. DRETS HUMANS

GavàMón. Cinema Infantil
Objectius
En el marc de la celebració del GavàMón, s'ofereix a les escoles de Gavà la
participació a l'espai Cinema Infantil. Amb la idea que el cinema és un mitjà
per crear espais de reflexió i debat que ens estimulin a un canvi d'actitud cap a
la realitat dels drets humans, volem incloure la participació dels nois i noies de
Gavà per:
- Treballar una temàtica social a partir d'una pel·lícula.
- Fomentar el debat entre els nens i nenes.
Descripció
S'ofereix passar la pel·lícula al centre, en el cas que les recomanacions
sanitàries desaconsellin l'obertura dels equipaments culturals.
Pel·lícula a definir.
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Destinataris
3r Primària
4t Primària
Centres escolars de Gavà
Organitzadors
Departament de Joventut i Drets Humans
On adreçar-se
Departament de Joventut i Drets Humans
Observacions
Centres escolars de Gavà
Lloc
El passi de la pel·lícula tindrà lloc al centre educatiu
Calendari
2a quinzena d'octubre de 2020

CIUTADANIA. DRETS HUMANS

BULLYING - ACCIONS A L’AULA
Objectius
Prevenir accions de bullying dins i fora de l’aula.
Ajudar a l’alumnat a reconèixer i a identificar aquest tipus de conductes.
Conscienciar sobre els efectes i conseqüències del bullying.
Promoure la responsabilitat comuna per evitar aquest tipus de situacions.
Implicar a l’alumnat com a protagonistes actius per lluitar contra situacions
d’assetjament.
Descripció
25

En els últims temps, l’assetjament escolar ha esdevingut un dels principals
problemes que es poden arribar a donar en un centre educatiu. Les agressions
físiques o psicològiques a un company són especialment preocupants. Així
doncs, aprendre a identificar-les durant les primeres etapes i que el grup les
sàpiga resoldre és important per a millorar el benestar de tot l’alumnat.
Metodologia:
Aquesta activitat consta de 2 parts diferenciades.
1) Per una banda, una 1a part on a través de xerrades i role playuing
aprendrem a identificar aquestes situacions i conscienciar-nos sobre els seus
efectes i conseqüències.
2) Per altra banda, a través del treball grupal i cooperatiu es promourà el paper
de l'alumnat com a principals actors en la prevenció i detecció d'aquestes
conductes.
L'activitat tindrà lloc a l'aula. Són 3 sessions d'1 hora a triar pel centre educatiu.
Recomanem 3 dies diferents.
Destinataris
6è Primària
1r ESO
Organitzadors
Departament de Joventut i Drets Humans
Implementador
Actúa RSC
On adreçar-se
Departament de Joventut i Drets Humans
Observacions
El taller consisteix en tres sessions d'una hora cadascuna.
Calendari
curs escolar
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CIUTADANIA. DRETS HUMANS

COMPANYS DE VIATGE
Objectius
- Sensibilitzar sobre les adversitats dels infants que emigren forçats a deixar el
seu país, per pobresa, guerres, pobresa,...
- Apropar-nos vivencialment al seguit de dificultats, obstacles i perills que
envolten a les persones refugiades i desplaçats en el seu viatge, així com les
emocions i sentiments que aquesta situació comporta.
Descripció
Joc simbòlic. A partir de les històries d'Ivine i Malak (que van marxar snse
maleta cercant nous horitzons...) connectarem amb les sensacions i estats
emocionals que es poden viure davant l'experiència de l'exili forçat. Aquestes
emocions es converteixen en companys de viatge: la por, la incertesa, la
vulnerabilitat, la solitud,... vindran de la mà dels seus contrapunts: coratge,
confiança, força, solidaritat, determinació,... Farem d'exploradors d'aquests
estats emocionals, posant-nos en el paper d'uns infnats del tot propers a
nosaltres.
Es partirà de d'uns curtmetratges dels protagonistes: "Ivine i el coixí" i "Malak i
el vaixell" per conèixer dues històries de nenes refugiades.
Destinataris
5è Primària
Organitzadors
Dep. Joventut i Drets Humans
Implementador
Irènia. Jocs de pau
On adreçar-se
Dep. de Joventut i Drets Humans
Calendari
Curs escolar
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CIUTADANIA. DRETS HUMANS

Cooperem jugant
Objectius









Treballar els valors del respecte per un mateix i cap als altres.
Animar-los a cooperar en lloc de competir amb els altres.
Fomentar els valors de la tolerància i la generositat.
Fomentar l'hàbit de gaudir d'escoltar contes.
Animar l'alumnat a participar en jocs no competitius i a gaudir-ne.
Iniciar l'alumnat en l'hàbit d'expressar les seves opinions, sensacions i
sentiments provocats per les activitats.
Incentivar un cert esperit crític i autocrític.

Descripció
L'activitat s'inicia amb un petit joc de presentació per crear un ambient de
confiança. A continuació es faran petites dinàmiques pensades per a treballar
cadascun dels valors que tenim per objectiu. Després de cada dinàmica es
comenten els resultats i s'anima als infants a reflexionar sobre la seva manera
d'actuar. Per acabar es recullen de forma plàstica les conclusions del treball de
la sessió.
Exercicis (petites dinàmiques i jocs) que ajudaran l'alumnat a pensar i a buscar
solucions positives a situacions concretes que es donen en la seva vida
quotidiana, especialment en la relació amb els seus companys i companyes.
Destinataris
1r Primària
2n Primària
Organitzadors
Ajuntament de Gavà
Departament de Joventut i Drets Humans
Implementador
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Irènia Jocs de Pau
On adreçar-se
Dep. de Joventut i Drets Humans
gavamon@gava.cat
Calendari
Curs escolar

CIUTADANIA. DRETS HUMANS

EN JEHÀ, LA GUITA I LA
MEDITERRÀNIA
Objectius
· Presentar la Mar Mediterrània com a espai de vida.
· Introduir l'alumnat en la diversitat cultural que hi ha a ambdues ribes de la
Mediterrània.
· Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes ambientals
que viu aquest mar.
· Fomentar una certa consciència ambiental i social.
· Presentar la cooperació com a via pacífica per resoldre problemes o
conflictes.

Descripció
Conte escenificat i debat. En Jehà (inspirat en en Joha, personatge molt
popular en la tradició oral, en els còmics i els dibuixos animats del sud de la
Mediterrània), ens explica la relació del seu poble i la seva família amb el mar i
com aquesta es veu afectada pel deteriorament ambiental. Fa un viatge a la
riba nord per buscar les causes del problema i anima els infants de Catalunya a
reflexionar sobre com disminuir la contaminació.
La narració del conte s'acompanya d' il·lustracions sobre la vida quotidiana d'en
Jehà i dels diferents problemes que afecten la mar. El taller conté també una
activitat de plàstica i/o dramatització i un debat.
Durant el taller es facilitaran una còpia dels dibuixos de les diferents escenes
del conte per fer un taller de plàstica posterior.
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Proposta per a un treball posterior:
· Taller de plàstica: Elaboració d'un petit mural on es recullin les diferents
propostes per solucionar els problemes plantejats, es pintin les fotocòpies, etc.
· Visionar vídeos del Yoha al Youtube . N'hi ha molts i són molt curtets (2
minuts). Alguns enllaços
o http://www.youtube.com/watch?v=6HgBU9_yRdk (en llengua àrab):
o http://www.youtube.com/watch?v=xmmz9B7bsNE&feature=related (mut)
Destinataris
P5
1r Primària
Organitzadors
Dep. de Joventut i Drets Humans
Ajuntament de Gavà
Implementador
Irènia. Jocs de pau.
On adreçar-se
Dep. de Joventut i Drets Humans
Calendari
Curs escolar

CIUTADANIA. DRETS HUMANS

Els 3 amics
Objectius
Desenvolupar el respecte cap a altres cultures i realitats.
Experimentar diferents maneres d'incorporar la diversitat en el grup.
Estimular l'empatia i el respecte per facilitar la percepció de la
diversitat com un element positiu.
Desenvolupar habilitats comunicatives per a afrontar conflictes
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basats en la diferència.
Descripció
"ELS TRES AMICS" és un taller participatiu de 2 hores aproximadament, que
combina el teatre amb la participació activa dels assistents.
És un taller que promou la reflexió sobre com gestionem les diferències dins del
grup i com abordem les situacions conflictives que es generen pel fet de ser
diferent per a identificar
la no discriminació.
L'activitat gira al voltant d'una història de 3 amics animals. Cadascun d'ells té
característiques diferents, tan personals com les relacionades amb la seva
família.
La primera part de la història la dediquem a presentar els personatges i les
seves característiques. La segona part del taller, els amics es barallen i es
discriminen entre ells. A través de dinàmiques teatrals s'empatitzarà amb els
personatges en les diferents situacions de no discriminació. Tot el grup, de
forma conjunta, buscarà possibles solucions que es presentaran amb escenes
teatrals participatives.
Destinataris
3r Primària
4t Primària
Organitzadors
Ajuntament de Gavà
Departament de Joventut i Drets Humans
Implementador
La Nave Va
On adreçar-se
Dep. de Joventut i Drets Humans
gavamon@gava.cat
Calendari
Curs escolar
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CIUTADANIA. DRETS HUMANS

GavàMón. Drets Humans i Refugiats
Objectius
Donar a conèixer la Declaració Universal dels Drets Humans.
Sensibilitzar sobre la vulneració dels drets humans que encara es dóna al món.
Reflexionar sobre la crisi actual dels refugiats a Europa.

Descripció
L’ activitat - taller proposada parteix del context històric i social actual per tal de
facilitar i enriquir l’accés i l’ aprenentatge - coneixement dels nens i nenes en
edat escolar a un conjunt de llibertats, drets humans i democràtics, components
fonamentals de la millor tradició política europea. La intenció és potenciar el
seu exercici i posada en pràctica tant en l‘ àmbit de l’ escola com en el
comunitari en general.
En aquesta conjuntura de creixent feblesa del sistema jurídic internacional i de
l’ increment de la vulnerabilitat social, l‘ abordatge dels drets humans com a eix
transversal a tots als nivells educatius és una exigència ineludible i adquireix
una importància rellevant.

Destinataris
6è Primària
Centres primària
Organitzadors
Departament de Joventut i Drets Humans
Implementador
Ètic Hàbitat
On adreçar-se
Departament de Joventut i Drets Humans
Observacions
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Centres de primària
Calendari
Octubre 2020

CIUTADANIA. IGUALTAT

COEDUCACIÓ. Trenquem
estereotips sexistes!
Objectius






Potenciar dinàmiques no sexistes entre les nenes i els nens.
Crear un espai on entendre les desigualtats de gènere per prevenir-ne
les reproduccions en l'àmbit escolar.
Promoure actituds igualitàries respecte al repartiment de les tasques
domèstiques.
Oferir referents infantils no estereotipats.
Aprendre a resoldre conflictes sense fer ús de la violència.

Descripció
A partir de material didàctic no sexista tractarem la dicotomia masculí-femení,
els rols de gènere, els jocs, les tasques domèstiques, la relació entre iguals a
l'escola i la resolució de conflictes sense violència com a aspectes
imprescindibles de l'educació emocional i afectiva de les nenes i els nens.
Destinataris
4t Primària
Centres escolars
Organitzadors
Departament de Feminisme, Igualtat i Lgtbi
Hi Col·labora
Associació Candela
33

On adreçar-se
Departament de Feminisme, Igualtat i Lgtbi
Observacions
METODOLOGIA:

Utilitzem la tècnica del taller com a metodologia participativa per crear un espai
educatiu d’intercanvi en grup i d’aprenentatge col·lectiu. Les activitats del taller
aniran a càrrec de dues dinamitzadores.
Necessitats
Aula gran, ordinador, canó i altaveus. Taller d’1.30 h
Calendari
curs escolar

CIUTADANIA. IGUALTAT

Diem No a la violència masclista!
Objectius
- Reflexionar sobre el respecte, l’amor i la tolerància.
- Potenciar dinàmiques no sexistes entre les nenes i els nens.
- Reconèixer els estereotips sexistes de gènere i construir alternatives que
puguin fonamentar relacions més igualitàries en els diferents àmbits: família,
feina, oci, etc.

Descripció
Amb motiu del Dia Contra la Violència vers les Dones, que tindrà lloc el 25
de novembre, es realitzarà un taller- dinàmica de sensibilització adreçada a
l’alumnat de 5è i 6è de Primària.
34

S’utilitza una metodologia participativa.

Destinataris
5è Primària
Centres educatius
Organitzadors
Departament d'Educació, Igualtat i Ciutadania
On adreçar-se
Departament d'Educació, Igualtat i Ciutadania
Observacions
L’activitat tindrà lloc al voltant de la setmana del 25 de novembre.
Nombre limitat de tallers per ordre d’inscripció.

Calendari
segona quinzena de novembre

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. DESCOBRINT LA
CIÈNCIA

Biomedicina divertida
Objectius
- Identificar els diferents passos que componen el mètode científic i comprendre
la importància de plantejar-se interrogants.
- Identificar la forma d'una cèl·lula vegetal i una d'animal.
- Comprendre les parts que formen una cèl·lula.
Descripció
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Amb una sèrie d'explicacions i amb la utilització d'un microscopi, el noi i la noia
serà capaç de comprendre com es produeix una cèl·lula, com es fa la divisió
cel·lular, i entendre que la seva regeneració és molt important en els
tractaments mèdics.
El taller estarà guiat per un monitor/a a l'aula.
Destinataris
6è Primària
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Departament d' Educació
Implementador
Funbrain,S.L
On adreçar-se
Departament d' Educació
Observacions
Si per currículum també s'estudia la cèl·lula a 5è, el centre pot escollir
entre un nivell o l'altre, però no es pot fer el taller per a tots dos.
Hi ha l'opció de fer-lo en llengua anglesa amb monitors especialitzats i amb bon
nivell.
Calendari
Curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. DESCOBRINT LA
CIÈNCIA

El Jardí Botànic
Objectius
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Introduir l'alumne en el món vegetal mitjançant l'observació directa d'algunes
plantes per tal de suscitar-li l'interès per conèixer les parts de què estan
formades, així com les seves funcions i adaptacions al medi.
Descripció
Visita i taller d'experimentació al jardí botànic del Museu de Gavà.
Destinataris
2n Primària
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Museu de Gavà
Patrimoni Cultural
On adreçar-se
Museu de Gavà
Patrimoni Cultural
Observacions
Més informació a www.patrimonigava.cat
Lloc
Museu de Gavà
Calendari
Tercer trimestre del curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Boscos de ciutat? L’ecologia al Parc
del Calamot
37

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

Descripció
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.

Destinataris
Educació Primària
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat)
On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat)
Observacions
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El centre es farà càrrec del transport. Durada 2h
Calendari
Durant tot el curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Cada aula un cinema
Objectius
Programa online d'educació ambiental que introdueix les noves tecnologies a
l'aula mitjançant audivisuals de temàtiques ambientals. Aquests per ser
projectats a les aules amb l'objectiu de sensibilitzar, conscienciar i educar i
formar a l'alumnat.

Descripció

El FiCMA porta el Cinema Ambiental a les
Escoles
El FiCMA amb el suport d'Ecoembes i la Diputació de Barcelona i amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, posa
a la disposició de totes les escales de Catalunya, Valencia i Balears diversos
programes educatius formats per curtmetratges i documentals curts perquè
puguin ser projectats dins de l'àmbit educatiu, com una eina més d'estudi,
debat i entreteniment.
Es tracta d'una acurada selecció de pel·lícules de no més de 20 minuts de
duració perquè puguin ser projectades en qualsevol moment de la classe i
disposar de temps per parlar i aprofundir sobre el que s'ha vist despertant el
sentit crític dels alumnes i procurant generar debat i opinió.
Aquests programes són de caràcter gratuït i estaran disponibles durant tot el
curs escolar.
Per poder disposar d'aquests programes només cal emplenar una fitxa
d'inscripció per escola o centre educatiu.

Destinataris
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Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat
Cicles formatius
P5
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Diputació de Barcelona
Festival de Cinema Internacional de Medi Ambient (El Petit FICMA)

On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Diputació de Barcelona
Festival de Cinema Internacional de Medi Ambient (El Petit FICMA)
Calendari
Durant tot el curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Coneguem els nostres parcs
Objectius
Conèixer un parc natural, treballant de manera globalitzada paisatge, fauna,
flora, ecologia, etc. Estimular pautes de comportament que permetin una

40

relació més harmònica amb el medi natural, alhora que se sensibilitza els nois i
noies sobre la necessitat d'utilitzar de manera racional els recursos naturals.
Descripció
Treball previ a l'escola per donar a conèixer l'existència dels parcs i informar
sobre el medi natural. Posteriorment, sortida a un parc natural per fer un
recorregut amb monitor per les seves instal·lacions.
Destinataris
6è Primària
Escoles públiques de Gavà
Organitzadors
Museu de Gavà
Patrimoni Cultural
Diputació de Barcelona
Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
On adreçar-se
Museu de Gavà
Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
Observacions
Més informació a www.patrimonigava.cat
Calendari
Tercer trimestre del curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL
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Coneguem les platges
metropolitanes
Objectius
Entendre els nexes d’unió i les relacions entre els diferents elements que
conformen l’ecosistema de les platges.
Descobrir de manera activa alguns dels valors ambientals de les platges de
l’àrea metropolitana de Barcelona.
Donar a conèixer als infants la biodiversitat de les platges i posar-la en valor.
Reflexionar sobre la importància de la implicació de les persones com a eina de
conservació de les platges.

Descripció
Activitat consistent en una visita a la platja de Gavà i en activitats a l’aula
(abans i després de la sortida). La visita s’inicia amb una descoberta de la
platja, on a partir dels interessos dels infants l’educador va relacionant els
diferents elements de l’ecosistema. Les activitats prèvies a la sortida tenen com
a objectiu conèixer l’espai que es visita, i les posteriors a profunditzar en alguns
aspectes concrets.
Destinataris
3r Primària
4t Primària
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona

On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
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Àrea Metropolitana de Barcelona

Observacions
El centre es farà càrrec del transport
Calendari
Durant tot el curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

De les deixalles què en fem? I de la
fracció orgànica?
Objectius
Valorar de manera presencial la producció actual de residus, introduint pautes
de comportament que permetin millorar els hàbits de respecte envers el medi
ambient. Conèixer quins residus es poden reduir, quins es poden recuperar i
quins es poden reciclar, i on van a parar els residus finals, fent especial esment
a la recollida separada de la fracció orgànica a tot el municipi de Gavà.
Descripció
Fabricació de paper reciclat.
Anàlisi de deixalles urbanes, mitjançant el destriament dels seus continguts en
materials reciclables.
Pràctica de selecció de deixalles orgàniques per reconèixer quines s'han de
tractar com a tals i, per tant, s'han d'abocar al contenidor marró de brossa
orgànica.
Destinataris
4t Primària
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Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Museu de Gavà
Patrimoni Cultural
On adreçar-se
Museu de Gavà
Observacions
Més informació a www.patrimonigava.cat

Lloc
Museu de Gavà
Calendari
Primer trimestre del curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Depuradora de Gavà-Viladecans i
espai natural de la Murtra
Objectius
Descobrir com la depuradora té especial importància en el manteniment de la
qualitat dels espais naturals de seu entorn.
Conèixer la flora, la fauna i elements inerts dels espais de la Murtra.
Donar a conèixer els diferents usos del sòl d’aquesta zona i la importància de
cadascun d’aquests.
Fomentar el respecte per l’ecosistema i potenciar l’interès dels participants en
l’observació i experimentació.
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Descripció
Aquesta visita permetrà al participant comprendre quines són les fases i els
diferents processos que es duen a terme en una depuradora i el seu paper en
el manteniment de la qualitat de l'aigua dels espais naturals propers.

La depuradora de Gavà i Viladecans tracta 64 milions de litres d'aigua al dia.
Aquesta instal·lació depura i regenera l'aigua i genera energia per auto abastirse a partir dels fangs. L'espai natural de la Murtra és un ecosistema que durant
molts anys ha estat sotmès a una forta pressió antròpica. La depuració de
l'aigua del Llobregat ha permès una millora significativa de la qualitat dels
espais naturals, afavorint la presència de flora característica de les zones
humides i oferint zones de refugi i nidificació per a les aus.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
5è Primària
6è Primària
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat
Es necessari que feu la reserva de l'activitat a la central de reserves del
Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat.
Podeu fer la reserva de les diferents activitats del PMES omplint el següent
formulari:
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats
Si teniu qualsevol dubte, truqueu a la central de reserves del programa al 93
238 93 51, o bé envieu un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.
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On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat
Es necessari que feu la reserva de l'activitat a la central de reserves del
Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat.
Podeu fer la reserva de les diferents activitats del PMES omplint el següent
formulari:
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats
Si teniu qualsevol dubte, truqueu a la central de reserves del programa al 93
238 93 51, o bé envieu un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.

Observacions
El centre es farà càrrec del transport. Durada 3h

Calendari
Durant tot el curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Depuradora de Gavà-Viladecans i les
dunes litorals: un ecosistema
singular
ObjectiusDescobrir com la depuradora té especial importància en el
manteniment de la qualitat dels espais naturals de seu entorn.
Conèixer la flora, la fauna i les característiques físiques de les dunes litorals de
Gavà.
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Donar a conèixer els diferents usos del sòl d'aquesta zona i la importància de
cadascun d'aquests.
Fomentar el respecte per l'ecosistema i potenciar l'interès dels participants en
l'observació i experimentació.

Descripció
Visita guiada combinada a la depuradora de Gavà i Viladecans i a les dunes
litorals de Viladecans. Aquesta visita permetrà al participant comprendre quines
són les fases i els diferents processos que es duen a terme en una depuradora
i el seu paper per al manteniment de la qualitat de l'aigua i els espais naturals
propers, inclosos els ecosistemes litorals.
La depuradora de Gavà i Viladecans tracta 64 milions de litres d'aigua al dia.
Aquesta instal·lació també regenera l'aigua i produeix energia per a la
instal·lació a partir dels fangs. La platja del Remolar - les Filipines de
Viladecans és un espai on conflueixen tres ecosistemes diferents: el dunar, el
marí i el de riera. Gràcies a la depuradora, que garanteix la preservació de
l'espai, permet que sigui un indret especial ple de vida.

Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
5è Primària
6è Primària
CFGM
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat)
On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
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Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat)
Calendari
Durant tot el curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

L'Escola Aqualogia
Objectius
-Apropar els escolars els cicles natural i urbà de l'aigua així com fomentar una
actitud positiva vers el medi ambient amb una metodología basada en la
participació i la interactividat dels alumnes.
-Fomenar una actitud positiva envers el seu entorn i el medi natural.
Descripció
Aquesta activitat es desenvolupa a les pròpies aules dels centres educatius. És
l'evolució del programa educatiu implementat en l'anterior edició, anomenat
"Gotagotham". Apropa als escolars els cicles natural i urbà de l'aigua, i fomenta
una actitud positiva envers el medi ambient.
Mitjançant metologies participatives i amb noves eines digitals, els alumnes
s'endinsaran en aquesta altra realitat, i treballaran de manera lúdica i curricular
conceptes relacionats amb l'aigua i la preservació del recurs, en el context de
ciutats verdes, intel·ligents i saludables.
La durada de l'activitat és de 90 minuts aprox. i consta, com s'ha avançat
abans, de dues parts:
Una part teòrica, però molt dinàmica amb explicacions, i una segona més
pràctica amb un taller específic, adaptat a l'edat de l'alumnat.
El programa està pensat com un element de recolçament per als professors
d'educació primària.
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La pàg. web és: www.aiguesdebarcelona.cat
Telèfon per fer la reserva de dates: 93 342 35 36 o bé a l'adreça:
serveiseducatius@aiguesdebarcelona.cat
Destinataris
Educació Primària
Totes les escoles de Gavà.

Organitzadors
Aigües de Barcelona
Departament d' Educació
On adreçar-se
Departament d' Educació
Aigües de Barcelona
Calendari
A concretar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

L'esmorzar sense residus a l'escola
Objectius
Reflexionar sobre els embolcalls dels aliments que es porten a l'escola
Reflexionar sobre el consum de productes d'un sol ús.
Fomentar hàbits de consum per a la reducció de residus
Reflexionar sobre el malbaratament alimentari
Descripció
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L'activitat reflexiona a través d'un conte sobre els embolcalls que utilitzem pels
esmorzars i berenars a l'escola per arribar a la conclusió que es poden evitar
residus utilitzant embolcalls reutilitzables. També es reflexionarà sobre el
malbaratament alimentari i quins són els bons hàbits per poder-lo minimitzar.
Aquesta activitat es durà a terme en el marc de la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus.
Un cop finalitzada l'activitat, es lliurarà un Boc'n Roll a cada participant.

Destinataris
1r Primària
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Calendari
1r trimestre

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Les dunes litorals: Un ecosistema
singular
Objectius
Descobrir com la depuradora de Gavà-Viladecans té especial importància en el
manteniment de la qualitat dels espais naturals de seu entorn.
Descripció
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Visita guiada a un espai natural amb uns ecosistemes molt especials, situats al
litoral de les platges de Gavà. Durant la visita els participants tindran
l'oportunitat de conèixer la flora, la fauna i els elements inerts de tres
ecosistemes diferents: el dunar, el marí i el de riera. Tindran l'oportunitat de
descobrir i investigar els éssers vius que s'hi troben mitjançant claus
dicotòmiques, a més de poder experimentar per ells mateixos els usos del sòl
que té aquest espai mitjançant una dinàmica de joc.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
5è Primària
6è Primària
CFGM
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat
Es necessari que feu la reserva de l'activitat a la central de reserves del
Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat.
Podeu fer la reserva de les diferents activitats del PMES omplint el següent
formulari:
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats
Si teniu qualsevol dubte, truqueu a la central de reserves del programa al 93
238 93 51, o bé envieu un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.
On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat
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Es necessari que feu la reserva de l'activitat a la central de reserves del
Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat.
Podeu fer la reserva de les diferents activitats del PMES omplint el següent
formulari:
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats
Si teniu qualsevol dubte, truqueu a la central de reserves del programa al 93
238 93 51, o bé envieu un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.

Observacions
El centre es farà càrrec del transport. Durada 2h
Calendari
Durant tot el curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Puja al bus!
Objectius
-Fomentar l'ús del transport públic, concretament de l'autobús, com a principal
mitjà per moure's dins del seu entorn urbà.
-Facilitar la informació i els recursos necessaris per a la utilització correcta de
l'autobús.
-Estimular l'interès per desplaçar-se amb autobús de forma autònoma.?
Descripció
A través de diverses activitats es coneixen tots els passos que s'han de fer per
poder agafar l'autobús de manera autònoma, així com el comportament que
s'ha de tenir per fer un ús cívic i responsable.
Adreça electrònica: pujaalbus@baixbus.com
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Telèfon de contacte: 644682026
Destinataris
Educació Primària
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Hi Col·labora
Baix Bus Mohn
On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Calendari
Curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Salvem el fartet
Objectius
Participar en un projecte de protecció de la natura.
Conèixer les característiques d’alguns dels animals típics del delta del
Llobregat.
Prendre consciència de les repercussions de les nostres accions sobre el medi,
tant en negatiu com en positiu.
Afavorir actituds de responsabilitat col·lectiva.
Descripció
L’activitat principal consisteix a mantenir un grup de fartets en un aquari, en una
de les classes, alimentar-los i procurar la qualitat del medi aquàtic per facilitar-
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ne la reproducció. El fartet és un peix endèmic dels aiguamolls litorals
mediterranis ibèrics que està en perill d'extinció.
A l’inici del projecte, una educadora o educador ambiental farà una xerrada a la
classe sobre el fartet i com n'és d'important al delta del Llobregat.
L’activitat periòdica que haurà de portar a terme l’alumnat serà l’extracció dels
ous que hagin post els fartets.
El/la mestre/a tindrà el suport del personal d’Educació Ambiental del Consorci
del Delta del Llobregat i disposarà d'un dossier pedagògic.
Finalment, s’alliberaran els exemplars de fartet nascuts en captivitat. L’alumnat
podrà participar en aquest alliberament si el centre es fa càrrec del
desplaçament.
Destinataris
5è Primària
6è Primària
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delat del Llobregat
On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delat del Llobregat
Calendari
Segon i tercer trimestre del curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL
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Tallers de recollida de l'oli domèstic
a les escoles
Objectius
- Donar a conèixer el servei de recollida d'oli entre els nous alumnes de
l'escola.
- Reforçar els conceptes i la conscienciació de la importància de la recollida
d'aquest residu entre els alumnes dels cursos anteriors que ja realitzen la
recollida i animar-los a continuar.
- Recordar als docents la mecànica del servei i atendre les seves propostes i
necessitats.
Descripció
Taller de reforç de la recollida selectiva de l'oli a les escoles, especialment
adreçat als nous alumnes, però que en funció de la disponibilitat d'espais i
temps del centre es pot ampliar a la resta d'alumnes.
En l'activitat s'incideix de forma lúdica i entenedora sobre la problemàtica
ambiental d'aquest residu, en el seu potencial com a matèria reciclada i en la
importància de la seva col·laboració per a fer-ho possible.
Destinataris
Educació Primària
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Calendari
Tardor (1r trimestre)
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CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Viu el parc: Garraf-Olèrdola
Objectius
Donar a conèixer, d'una manera lúdica, el patrimoni natural del nostre entorn i
afavorir la conscienciació sobre els problemes mediambientals.

Descripció
Una sessió a l'escola amb una proposta de caràcter lúdic: aprendre tot jugant
amb un tauler gegant, en el qual un toixó i un senglar intenten passar d'un
espai verd a un altre amb els mínims riscos. Tot això amb un àlbum per a cada
alumne i uns cromos que cal anar aconseguint. Una sortida al cor del Parc del
Garraf per gaudir de la festa de les escoles a can Grau.
Destinataris
5è Primària
Escoles públiques de Gavà.
Organitzadors
Museu de Gavà
Diputació de Barcelona
Patrimoni Cultural
Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
On adreçar-se
Museu de Gavà
Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
Calendari
Primer trimestre del curs escolar
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EDUCAR EN LA INCLUSIÓ

Maleta pedagògica inclusiva
Objectius
-Educar en qüestions relacionades amb la normalització de la diferència i la
igualtat.
-Treballar l'acceptació i tolerància cap a la diversitat.
-Sensibilitzar sobre la discapacitat, posant l'accent en les capacitats, alhora que
treballar les emocions que això comporta.
-Educar des de la infància en la diversitat, fomentant les actituds receptives i
positives per promoure la inclusió.

Descripció
La Mimi, la petita girafa, acaba de tenir un germanet, molt petit i de color blau.
La Mimi ha de fer front a la burla dels seus amics i a la desil·lusió de tenir un
germanet diferent que no pot córrer ni banyar-se al riu. Amb l'ajuda dels seus
pares, anirà descobrint la visió positiva de la discapacitat i la diferència, cosa
que la farà gaudir de jocs i vivències molt enriquidores.
Per als infants és difícil entendre perquè algunes persones són diferents.
Durant l'explicació del conte mirarem de parlar obertament dels sentiments,
emocions i vivències que ens provoquen aquestes situacions. Amb la finalitat
de veure la diferència com una fort de riquesa i des d'una òptica de
normalització.
Explicació del conte seguit d'un taller adequat per a cada grup d'edat on es
pretén aprofundir i traballar els temes que han anat sorgint al conte. Destinat al
grup classe per poder crear un ambient de proximitat amb una durada de 60
minuts.
Comptarem amb la maleta pedagògica inclusiva amb llibres, fulletó informatiu
dirigit a les famílies dels alumnes, dossier per al professorat, dossier per
educació intantil i cicle inicial i carpeta d'activitats.
El nombre màxim de tallers sol·licitats per centre seran 6.
Per a qualevol dubte o informació més detallada us podeu adreçar a l'adreça
de correu: gavainclusiva@gava.cat
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Destinataris
P3
P4
P5
1r Primària
2n Primària
Organitzadors
Servei d'Educació i inclusió social
On adreçar-se
Servei d'Educació i inclusió social
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. CIUTAT EDUCADORA

Autoprotecció davant el risc I
Objectius
Promoure actituds positives vers la protecció d'un mateix i dels altres.
Interioritzar comportaments adequats i així prevenir accidents.
Descripció
Durant dues sessions amb activitats formatives es donen a conèixer tècniques
d'autoprotecció bàsiques a la llar, a l'escola, al carrer, a la muntanya, a la platja
i en situacions d'incendi per tal d'evitar accidents. Es fa un petit taller per
identificar rètols indicadors i etiquetes de perill dels envasos.
També es treballen les evacuacions i confinaments en cas d'emergència i l'ús
de material pirotècnic.
58

Destinataris
4t Primària
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Policia Municipal
On adreçar-se
Policia Municipal
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. CIUTAT EDUCADORA

Autoprotecció davant el risc II
Objectius
Promoure actituds positives vers la protecció d'un mateix i dels altres.
Interioritzar comportaments adequats i així prevenir accidents.
Descripció
Durant dues sessions amb activitats formatives es donen a conèixer tècniques
d'autoprotecció bàsiques a la llar, a l'escola, al carrer, a la muntanya, a la platja
i en situacions d'incendi per tal d'evitar accidents.
Es fa un petit taller per identificar rètols indicadors i etiquetes del perill dels
envasos.
També es treballen les evacuacions i confinaments en cas d'emergència i l'ús
de material pirotècnic.

Destinataris
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6è Primària
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Policia Municipal
On adreçar-se
Policia Municipal
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. CIUTAT EDUCADORA

Estimulació sensorial
Objectius
-Millorar la qualitat de vida de les persones participants.
-Estimular la percepció sensorial a través de diferents materials.
Descripció
Es vol treballar, a partir dels sentits, i arribar allà on no s'arriba amb activitats
més convencionals, la idea és poder experimentar amb els diferents aparells en
un ambient de calma a la sala d'estimulació sensorial del Centre Ocupacional
Caviga.
Serà un únic taller d'una hora amb un grup màxim de 5 nois/es de qualsevol
edat amb necessitats educatives especials. Cal adjuntar informe educatiu dels
participants per conèixer els perfils abans de la sessió i propiciar que aquesta
sigui més profitosa.
Persona de contacte: Juan Diego Pimentel.
Destinataris
Educació Infantil
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Educació Primària
Educació Secundària
Organitzadors
Centre Ocupacional Caviga
On adreçar-se
Centre Ocupacional Caviga
Calendari
Curs escolar (a concretar)

FEM CIUTAT. CIUTAT EDUCADORA

Internet segur I
Objectius
- Oferir informació sobre els perills de l'ús d'internet.
- Oferir consells per fer un ús adequat de les xarxes socials.
- Informar sobre les activitats il·legals o perilloses a internet.
Descripció
Xerrada-Taller d'una hora en què agents de la Policia Municipal i Mossos
d'Esquadra explicaran quins són els avantatges i els perills de l'ús d'internet. Es
treballarà la prevenció en l'ús de xarxes socials i altres aspectes.
Destinataris
6è Primària
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Policia Municipal
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On adreçar-se
Policia Municipal
Mossos d'Esquadra ABP Gavà

Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. CIUTAT EDUCADORA

Taller ball de bastons
Objectius
Conèixer la història del ball de bastons.
Aprendre un ball de bastons.
Poder fer una cercavila el dia de la Trobada Nacionals Bastonera.

Descripció
El taller comporta entre 4/5 sessions d'una hora per explicar en una sessió la
història del ball de bastons mitjançant un audiovisual, i ensenyar de forma
pràctica un parell de balls diferents.
Per a qualsevol dubte, podeu contactar en aquesta adreça de correu o bé
trucant a aquest mòbil:
contacte@bastonersdegava.cat
Telèfon: 619421269 (Benet Castillejos)
Destinataris
Educació Secundària
3r Primària
4t Primària
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5è Primària
6è Primària
Organitzadors
Bastoners de Gavà
On adreçar-se
Bastoners de Gavà
Calendari
Segon i tercer trimestre de curs escolar

FEM CIUTAT. CIUTAT EDUCADORA

Taller de sabó artesanal
Objectius
Apendre a realitzar sabó artesanal.
Apropar als alumnes de l'escola ordinària el món de la discapacitat intel·lectual.
Mostrar les capacitats de les persones amb necessitats educatives especials.
Crear interaccions positives d'inclusió social.

Descripció
Al Centre Ocupacional Caviga, persones amb necessitats educatives treballen i
es formen per assolir una major autonomia personal i social. Entre les tasques
que es realitzen, com a ocupació terapèutica, hi ha l'artesania de sabons
artesanals.
Caviga ofereix un únic taller per a un grup classe de cicle mitjà o superior a tota
la ciutat. No pot assumir-ne més, és per això que s'atorgarà al centre que faci
primer la inscripció a través de la Guia Educativa.
El taller es farà dins de l'aula i caldrà disposar d'un microones per poder
elaborar els sabons.
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Cada alumne s'emportarà un sabó com a record de l'experiència.
Referent: Juan Pimentel.

Destinataris
3r Primària
4t Primària
5è Primària
6è Primària
Organitzadors
Centre Ocupacional Caviga
On adreçar-se
Centre Ocupacional Caviga
Calendari
A concretar (curs escolar)

FEM CIUTAT. ELS NOSTRES ESPAIS

Conèixer els bombers
Objectius
Donar a conèixer el funcionament i l'organització del Parc de Bombers de la
ciutat.
Potenciar actituds de prevenció i seguretat.
Descripció
Visita comentada a les instal·lacions, acompanyats per membres del cos de
bombers.
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Destinataris
1r Primària
Totes les escoles de Gavà.

Organitzadors
Parc de Bombers de Gavà
On adreçar-se
Departament d' Educació
Observacions
Per incertesa del covid-19, es veurà més endavant si són factibles les visites
escolars al Parc de Bombers.
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. ELS NOSTRES ESPAIS

L'Ajuntament per dins
Objectius
-Descobrir la relació entre l'organització de l'Ajuntament i les necessitats del
poble.
-Identificar diferents serveis públics de Gavà i la funció que acompleixen.
Descripció
Presentació i introducció a la visita.
Explicació al Punt d'Atenció Ciutadana.
Visita a la Sala de Plens i explicació de la dinàmica d'una sessió.
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Activitat que complementa el curriculum.
El centre que sol·liciti fer el mateix dia la visita conjunta a la biblioteca JSV ho
ha d'especificar en el moment de fer la inscripció per fer la coordinació de dates
amb el personal de la biblioteca.
Destinataris
3r Primària
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Departament d' Educació
Coordinació amb l'agenda d'Alcaldia i amb la biblioteca JSV per aquells centres
que sol·licitin fer la visita conjunta el mateix dia.
On adreçar-se
Departament d' Educació
Coordinació amb l'agenda d'Alcaldia i amb la biblioteca JSV per aquells centres
que sol·licitin fer la visita conjunta el mateix dia.
Observacions
Es pot sol·licitar la visita conjuntament amb la de la biblioteca JSV. Ho heu
d'especificar a la inscripció.
Calendari
Segon i tercer trimestre del curs escolar

FEM CIUTAT. ELS NOSTRES ESPAIS

La biblioteca Josep Soler Vidal per
dins
Objectius
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Objectiu: Conèixer el funcionament i els serveis de la biblioteca, així com les
seves possibilitats com a complement cultural i de lleure.

Descripció
Descripció: Visita comentada i guiada en dos parts. En la primera explicarem el
funcionament de la biblioteca amb el suport d’un power point. En la segona els
proporcionarem una selecció de fons adequada per a la seva edat. La
biblioteca s’ofereix a preparar dita selecció prèvia demanda segons els
interessos o projectes de l’escola.
Es pot sol•licitar l'activitat de forma conjunta amb la visita de l'ajuntament, si es
desitja, però s'ha d'especificar a la inscripció.
Destinataris
1r Primària
2n Primària
3r Primària
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Biblioteca Josep Soler Vidal
On adreçar-se
Biblioteca Josep Soler Vidal
Lloc
Biblioteca Josep Soler Vidal
Calendari
Segon trimestre del curs

FEM CIUTAT. ELS NOSTRES ESPAIS

Visita a la biblioteca Marian Colomé
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Objectius
Fomentar el gust per la lectura entre el públic escolar.
Augmentar el grau de coneixement de les biblioteques i dels seus serveis i
recursos.
Descripció
La visita es programa a mida, tenint en compte l'edat del grup i adaptant-se als
interessos que el professorat sol·liciti.
Destinataris
Educació Primària
Col·lectius interessats
Organitzadors
Biblioteca Marian Colomé
On adreçar-se
Biblioteca Marian Colomé
Lloc
Biblioteca Marian Colomé
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. FEM HISTÒRIA

Itinerari urbà per Gavà. La meva
ciutat
Objectius
- Dotar l'alumnat de coneixements per relacionar-se amb l'entorn pròxim on viu i
millorar llur autonomia.
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- Conèixer els elements més significatius del patrimoni arquitectònic i
cultural de Gavà.
- Identificar els processos històrics que ha protagonitzat la ciutat i reconèixer-ne
l'empremta en el Gavà actual.
- Despertar la curiositat per l'entorn urbà i la nostra història
Descripció
L'arribada del ferrocarril el 1881 és el punt de partida d'un viatge en el temps
que ens portarà a conèixer l'evolució del poble fins a convertir-se en la ciutat
actual. L'eix temàtic és l'economia, en què destaca la industrialització com a
motor de canvi.
L'activitat consta de dues parts: Un taller on els mateixos escolars esdevenen
investigadors i, a través de la documentació conservada a l'Arxiu Municipal,
analitzen els canvis econòmics, socials i urbanístics que ha viscut la ciutat, i la
segona, que consisteix en un recorregut guiat pels principals testimonis
històrics del nucli antic de Gavà amb la finalitat d'aprofundir en el coneixement
de l'entorn més proper.
Per poder valorar si l'alumnat ha assimila els coneixements explicats en el
transcurs de l'activitat, el professorat disposarà d'un dossier per, si així ho
desitja, traballar-ho posteriorment a l'aula. El dossier pretén repassar els
continguts treballats al taller i, a través de diversos jocs i exercicis, incitar a
l'alumnat a reflexionar sobre la importància de conèixer el passat per poder
interpretar el present.
Lloc: Al Centre d'Història de la Ciutat (carrer de Salvador Lluch, núm. 22)
Temporalització: 1r trimestre curs escolar si les condicions del covid-19 permet
fer l'activitat.
Destinataris
6è Primària
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Centre d'Història de la Ciutat de Gavà
On adreçar-se
Centre d'Història de la Ciutat de Gavà
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Observacions
Informació al 93 263 96 10.

Lloc
Centre d'Història de la Ciutat de Gavà
Calendari
Primer trimestre

FEM CIUTAT. FEM HISTÒRIA

La mina en una maleta. Maleta
didàctica del Parc Arqueològic Mines
de Gavà
Objectius
Oferir un recurs pedagògic especialment adreçat a professors i educadors per
desenvolupar dinàmiques a l'aula. Descobrir i interpretar el paisatge geològic,
la tecnologia del neolític i la importància dels intercanvis.
Descripció
Oferim una maleta amb 5 nivells d'aproximació que es poden treballar de
manera independent o conjuntament.
Els nivells i/o apartats temàtics de la maleta són els següents:
Nivell 1. El neolític.
Nivell 2. La geologia del Garraf negre i la variscita.
Nivell 3. La mineria a la prehistòria.
Nivell 4. El treball de la variscita.
Nivell 5. Els intercanvis durant el neolític a l'Europa occidental.
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Cada nivell de la maleta té un dossier dividit en tres apartats:
Documentació dels professors en què s'aborden els aspectes més rellevants
sobre la temàtica específica de cada nivell.
Fitxes de cada objecte amb descripcions sobre fabricació, composició.
Recursos didàctics (propostes de treball a l'aula).
Destinataris
Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Patrimoni Cultural
On adreçar-se
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Observacions
D'ús a les aules dels centres educatius.
El centre educatiu s'ha de fer càrrec del transport.
Més informació a www.patrimonigava.cat
Lloc
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. FEM HISTÒRIA
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Visita lliure al Museu de Gavà (EP)
Objectius
Identificar els diferents elements que interactuen i s'interrelacionen amb el
paisatge en un sentit ampli.
Obtenir una visió general de les arrels històriques pròpies, podent aprofundir en
èpoques concretes.
Treballar una visió critica del passat, present i futur de l'evolució del paisatge a
través de la lectura de la transformació d'aquest al llarg de la història.

Descripció
Amb la visita a l'exposició permanent del Museu, "Gavà, les veus del paisatge",
l'alumnat analitza i interpreta la interacció que es produeix entre l'entorn i
l'activitat humana, des de fa més de 400.000 milions d'anys fins els nostres
dies, per percebre els canvis socioambientals com a resultat de l'ús del medi i
dels seus recursos. La visita proposa una lectura que va des del local al global,
alhora que fa un recorregut històric per la transformació del paisatge, amb l'ajut
d'interactius, infografies, recursos multimèdia i un espectacular audiovisual.
S'aconsella completar la visita lliure amb una activitat complementària:
L'arqueòleg, un detectiu del passat.
L'art de la prehistòria.
Vine a sentir les veus del paisatge.
Els sistemes naturals del delta del Llobregat.
Fem parlar les roques del Garraf
Roques i minerals a les mines prehistòriques de Gavà.
Del Garraf blanc al Garraf negre. Un introducció a l'ecologia del Garraf.
Introducció al món de les plantes.
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FEM CIUTAT. FEM HISTÒRIA

Visita lliure al Parc Arqueològic
Mines de Gavà (EP)
Objectius
Conèixer l'entorn i el context històric propi.
Conèixer les principals característiques que defineixen el neolític i la
prehistòria.
Introduir-se en la metodologia científica en la que es basa el treball de
l'arqueòleg, des del treball de camp al laboratori.
Experimentar en primera persona l'aventura d'endinsar-se a la mina didàctica
per descobrir, com si fos el primer cop, un dels jaciments més importants
d'Europa.

Descripció
Viatge a la prehistòria amb el suport de diferents recursos com el misteriós
jaciment subterrani de les mines neolítiques o les impressionats museografies
basades en les tecnologies més modernes de recreació escenogràfica.
S'aconsella completar la visita lliure amb una activitat:
Taller "Artesans de l'argila".
Taller "La joieria prehistòrica".
Taller "Investigació oberta: neolític".
Taller "La Venus de Gavà".
Visita sensorial.

Destinataris
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Educació Primària
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Patrimoni Cultural
Parc Arqueològic Mines de Gavà
On adreçar-se
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Observacions
Les activitats complementàries són de pagament
Més informació a www.patrimonigava.cat
Lloc
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. FESTES I TRADICIONS

L'Escola fa Nadal
Objectius
-Desenvolupar hàbits de participació en festes col·lectives de la localitat.
-Interrelacionar els alumnes dels diferents centres.
-Fomentar la música com a eina i instrument didàctic i de comunicació.
Descripció
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Aprofitant el context de les festes tradicionals de Nadal, els nens i les nenes
seran espectadors d'una actuació teatral a l'Espai Maragall.
Destinataris
1r Primària
2n Primària
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament d' Educació
On adreçar-se
Departament d' Educació
Observacions
Per incertesa del covid-19, es valorarà, arribat el moment, si es podrà dur a
terme l'obra de teatre amb els alumnes de 1r i 2n de primària a l'Espai Maragall
al desembre.
Lloc
ESPAI MARAGALL
Calendari
Desembre 2020

HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Campanya de vacunació escolar 1
Objectius
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Controlar el compliment del calendari de vacunacions sistemàtiques, així com
vetllar per mantenir la màxima immunització de la població infantil escolaritzada
al municipi de Gavà.

Descripció
L'activitat d'aquesta campanya implica la participació de totes les escoles que
imparteixen cursos d'educació primària i, en especial, del personal docent de
6è de primària, els quals s'encarreguen del lliurament i posterior recollida de les
corresponents autoritzacions signades pels pares i mares dels alumnes, amb
l'objecte d'administrar les vacunes que corresponen a la seva edat: vacuna
antihepatitis A+B, vacuna contra la varicel·la, i la vacuna contra el virus del
papil·loma humà (per a les nenes).
Els equips d'atenció primària dels ambulatoris concerten les dates de vacunació
amb la direcció de l'escola i s'encarreguen de la vacunació a l'escola dels
infants autoritzats pels seus pares o tutors.
Finalment, el Departament de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament envia un
justificant en el qual s'inclouen les dates de les vacunes administrades.
Destinataris
6è Primària
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Departament Salut Pública i Consum
Departament de Salut, Generalitat Catalunya
On adreçar-se
Departament Salut Pública i Consum
Observacions
Aquest calendari està subjecta a les modificacions del Departament de Sanitat
de la Generalitat de Catalunya.
Calendari
Curs escolar
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HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Programa Salut i Escola. Canvis de
la pubertat i hàbits saludables.
Objectius
-Informar als alumnes de 6è dels canvis de la pubertat i dels hàbits saludables.
-Promoure actituds saludables en els joves.

Descripció
Participació de les infermeres referents, dels dos centres d'atenció primària de
Gavà, amb els alumnes per valorar els seus coneixements i resoldre dubtes. Es
farà a l'aula una exposició teòrica-pràctica amb material de suport (power
point).
Programa:
-Canvis físics, psicològics i socials a la pubertat
-Alimentació saludable
-Higiene postural
-Higiene del son
-Higiene bucal
-Exercici físic
-Hàbits gens saludables
Per a qualsevol dubte, us podreu adreçar en aquesta adreçad de correu:
gava1.bll.cp.ics@gencat.cat
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Destinataris
6è Primària
Organitzadors
CS Gavà-1
CS Gavà - 2
Hi Col·labora
Institut Català de la Salut

On adreçar-se
CS Gavà-1
CS Gavà - 2
Calendari
2n i 3r trimestre curs escolar

HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Programa dents fortes i sanes
Objectius
- Potenciar la raspallada dental entre els escolars de primer de primària
- Consolidar aquest hàbit higiènic com a mesura clau per a la prevenció de la
càries dental
Descripció
Les escoles interessades rebran un material individualitzat per a cada nen,
cedit pel Departament de Salut, que consisteix en un estoig d'higiene
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bucodental que conté un raspall de dents infantil i un tub de pasta dental
fluorada.
Raspallar les dents com a part d'una activitat formativa escolar pot ajudar en
gran mesura a instaurar i consolidar aquest important hàbit higiènic.
Destinataris
1r Primària
Organitzadors
Departament Salut Pública i Consum
Departament de Salut, Generalitat Catalunya
On adreçar-se
Departament Salut Pública i Consum
Calendari
1r trimestre curs escolar

HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Salut i Escola. Tabac NO
Objectius
-Informar als alumnes de 6è de primària sobre la composició, riscos i
problemes relacionats amb el tabac.
-Promoure actituds saludables a la població infantil.

Descripció
El tabaquisme en l'actualitat és reconegut per la OMS com una malaltia crònica.
És per aquest motiu que es vulgui abordar amb el jovent abans d'iniciar-se en
el seu consum.
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La metodologia duta a terme és la participació dels alumnes per valorar els
seus coneixements i resoldre dubtes.
Hi haurà una exposició teòric-pràctic amb material de suport (power point).
Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu adreçar-vos a aquesta adreça de
correu: gava1.bll.cp.ics@gencat.cat

Destinataris
6è Primària
Organitzadors
CS Gavà - 2
CS Gavà-1
On adreçar-se
CS Gavà-1
CS Gavà - 2
Calendari
2n i 3r trimestre curs escolar

MOBILITAT SEGURA

Mobilitat segura I
Objectius
Crear hàbits i actituds de comportament i consciència cívica en l'alumnat per
millorar-ne el comportament a la via pública.
Contribuir a l'aprenentatge bàsic de normes i regles de circulació.
Conèixer les funcions que exerceix la Policia Municipal en matèria de trànsit.

Descripció
80

Una primera fase teòrica de dues sessions als centres educatius amb materials
específics a càrrec de la Policia Municipal, i una segona fase d'aplicació
pràctica en la que es farà una sortida al carrer amb diferents activitats.
Destinataris
3r Primària
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Policia Municipal
On adreçar-se
Policia Municipal
Calendari
Curs escolar

MOBILITAT SEGURA

Mobilitat segura II
Objectius
Crear hàbits i actituds de comportament i consciència cívica en l'alumnat
millorar-ne el comportamet a la via pública.
Contribuir a l'aprenentatge bàsic de normes i regles de circulació.
Conèixer les funcions que exerceix la Policia Municipal en matèria de trànsit.
Descripció
Una primera fase teòrica amb tres sessions als centres educatius amb
materials específics a càrrec de la Policia Municipal, i una segona fase
d'aplicació pràctica dels continguts treballats al Parc Infantil de Trànsit, amb
bicicletes i karts.
Destinataris
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5è Primària
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Policia Municipal
On adreçar-se
Policia Municipal
Calendari
Curs escolar

VALORS CÍVICS I SOLIDARIS. VALORS
SOLIDARIS

L'hora de jugar
Objectius
-Provar joguines
-Observar a través d'ulleres coeducatives
-Fomentar la participació social de tot l'alumnat en un àmbit lúdic
-Acompanyar l'activitat dels infants
-Potenciar el treball en grup cooperatiu
Descripció
Aquest és un taller lúdic que pretén el protagonisme actiu dels seus
participants. L'alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil
s'endinsa amb el permís dins de l'aula presentant-se de forma creativa i lúdica
a tots els infants per gaudir d'una estona entretinguda amb diferents jocs de
taula de marques reconegudes i d'altres fabricants pel propi personal del CFGS
d'Educació Infantil del CEFP Núria.
Activitat adreçada des de P2 a 1r de primària.
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Destinataris
P2
P3
P4
P5
1r Primària
Organitzadors
CEFP NURIA
On adreçar-se
CEFP NURIA
Calendari
De dilluns a divendres de 15 a 17 h a partir del mes de febrer a concretar

VALORS CÍVICS I SOLIDARIS. VALORS
SOLIDARIS

La realitat d'un món globalitzat, amb
ulls de jove
Objectius
Incrementar el coneixement dels alumnes de Gavà sobre la realitat dels països
del Sud, impulsant l’adopció d’un compromís personal i d’acció.
Posar a l’abast dels Centres Educatius de Gavà dues accions de transmissió
de valors i informació que posen el focus en els drets humans, la igualtat de
gènere i que tracten d’alertarsobre les causes i conseqüències de la pobresa al
món i la seva relació directa amb la vulneració de drets.
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Promoure la participació juvenil a l’àmbit escolar des de l’enfocament de
l’Educació pel Desenvolupament.
Generar actuacions de millora mitjançant l’educació en valors.
Descripció
El programa planteja un espai d’intercanvi d’experiències entre ACCEDE com a
ONG local amb els alumnes dels centres educatius de secundària de Gavà, un
espai on reflexionar sobre els diferents rols en la transformació col·lectiva dels
territoris, a través de l’experiència dels nostres Joves Cooperants i el seu viatge
a Etiòpia al juliol del 2017.
Ells seran els promotors i conductors de l’activitat on mostraran, des d’una
posició d’iguals (joves x joves), com treballen les ONGD’s en la transformació
del territori, quins són els principals reptes de Desenvolupament del Mil·lenni,
que paper juguen les diferents Organitzacions Mundials, Administracions i els
Governs Locals i quines són les diferències més significatives dels països del
Nord i el Sud.
La fórmula és una taula oberta, on els joves escolars poden intervenir, formular
preguntes i contribuir en el procés de construcció del coneixement des d’una
perspectiva participativa i crítica.

Destinataris
6è Primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r Batxillerat
Organitzadors
Dep. de Joventut i Drets Humans
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ACCEDE - Associació Catalana per a la Cooperació, l'esport, el
desenvolupament i l'educació
Implementador
ACCEDE - Associació Catalana per a la Cooperació, l'esport, el
desenvolupament i l'educació
On adreçar-se
Dep. de Joventut i Drets Humans
ACCEDE - Associació Catalana per a la Cooperació, l'esport, el
desenvolupament i l'educació
Calendari
Curs escolar
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Educació Secundària
ARTS. LITERATURA

Còmics dins d'una maleta
Objectius
La biblioteca deixa en préstec a les escoles una maleta plena d’una selecció de
còmics de diferents gèneres, autors, i formats i continguts pensada perquè sigui
atractiva entre els estudiants de secundària.
Descripció
Animació a la lectura mitjançant el món del còmic, un mitjà amb un llenguatge
propi, intuïtiu, atractiu i molt popular entre els joves.
Aprofitar aquesta selecció de títols per treballar tant la comprensió lectora com
el valor pedagògic de determinats temes d’especial sensibilitat social.
Destinataris
Educació Secundària
Alumnat de secundària de tots els centres
Organitzadors
Biblioteca Josep Soler Vidal
On adreçar-se
Biblioteca Josep Soler Vidal
Calendari
Curs escolar
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ARTS. LITERATURA

Llacuna de la Murtra: Microrelats
Cooperatius
Objectius
-Fomentar l'ús de la llengua i la literatura entre les noves generacions per tal de
fer-los créixer en autonomia personal, així com per facilitar estratègies a l'hora
d'expressar els nostres pensaments i emocions.
-Potenciar l'hàbit de la lectura individual com a espai de reflexió i trobada amb
un mateix.
-Aconseguir fer de la narrativa un espai d'aprenentatge de nous vocabularis i
recursos per tal de lluitar contra l'allau constant d'informació que ens arriba i
aprendre a gestionar el coneixement en favor d'una actitud més crítica i
reflexionada.
-Acostar el paper dels diferents grups d'edat de la ciutat a les generacions més
joves per tal de compartir amb responsabilitat l'art de la comunicació,
del llenguatge i de l'expressió personal i col·lectiva.
-Cercar noves maneres d'expressió oral i escrita properes a la innovació, a
la creativitat i al nostre compromís cultural com a ciutat. En definitiva, construir
conjuntament una ciutat més creativa, més oberta a la imaginació i més
preparada.
Descripció
És un projecte literari per fomentar la creativitat, la narració i la il·lustració a
nivell cooperatiu entre els diferents centres de la ciutat. El treball inclou 3 fases:
1. L'aportació d'una frase amb un límit de caràcters perquè un altre grup d'un
altre centre la inserti en el contingut del text que escriurà.
2. La redacció del microrelat amb un màxim de 10-15 línies i el títol.
3. La il·lustració del text per un altre grup d'un altre centre amb la finalitat de
completar el treball i també perquè cada classe llegeixi els diferents microrelats
d'altres joves de la mateixa edat.
El relat guanyador per haver estat el més votat per unanimitat es publicarà al
diari Bruguers de la ciutat.
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Destinataris
Educació Secundària
Tots els centres de la ciutat
Organitzadors
Departament d' Educació
On adreçar-se
Departament d' Educació
Calendari
Gener- abril

CIUTADANIA. DRETS HUMANS

ART EN ACCIÓ
Objectius

Analitzar diverses iniciatives artístiques i culturals de suport a les persones
refugiades i de crítica a les polítiques migratòries.
Prendre consciència del valor de l'expressió artística en els processos de crítica
i transformació social.
Dissenyar, planificar i dur a terme una proposta participativa d'intervenció
artística a l'entorn
Treballar en xarxa amb altres agents per teixir comunitat i assolir objectius
comuns.
Descripció
L'art és una forma d'expressar les necessitats comunicatives i creatives d'un
individu o d'una col·lectivitat. A més a més, l'art també pot ser un vehicle per
visibilitzar i conscienciar sobre problemes socials. En aquesta activitat
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explorarem diverses iniciatives artístiques relacionades amb la crisi humanitària
i les migracions a la Mediterrània, per comprendre'n el sentit i valorar-ne la
incidència. Finalment, crearem una proposta d'intervenció artística pròpia amb
un enfocament participatiu.
L'autora de l'article "El refugiats, l'art i la indiferència" escru: "L'art és un
despertador que sona, ressona i torna a sonar". Què significa aquesta frase?
Llegim el text i elaborem una resposta conjunta.
Per parelles o petits grups, escollim una d'aquestes accions artístiques,
cerquem-ne informació, compartim-la i valorem-la amb la resta de companyes i
companys:








Sara Shamma: World Civil War Portraits.
Iván Sikic: performance The gold sèries Madrid chapter a la fira d'art
Arco de Madrid.
Ai Weiwei: performance fotogràfica en homenatge a Aylan.
Bansky: grafit a la façana de l'ambaixada francesa a Londres.
Jordi Savall: concert al camp de refugiats de Calais.
Pallasos en rebeldía: FestiClown a la valla de Melilla.
Stop Mare Mortum: Rostres de la Mediterrània, proposta artística i
participativa.

Totes les persones som, d'una manera o una altra, creatives. Pensem
conjuntament un projecte artístic o cultural participatiu que tingui una dimensió
solidària i es duu a terme.
Per fer-ho, podem seguir aquests passos:
1. Escollim un o diversos llenguatges artístics: la dansa, la música, la fotografia,
la pintura, el vídeo, la literatura, el teatre, el circ, etc.
2. Ideem el nostre projecte artístic mitjançant un procés de cocreativitat:
3. Planifiquem com durem a terme el projecte:
4. Finalment, difonem la nostra acció artística perquè tingui el major impacte
comunicatiu possible!
Destinataris
4t ESO
Organitzadors
Ajuntament de Gavà
Dep. de Joventut i Drets Humans
Implementador
Entreterres
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On adreçar-se
Dep. de Joventut i Drets Humans
Calendari
Curs escolar

CIUTADANIA. DRETS HUMANS

BULLYING - ACCIONS A L’AULA
Objectius
Prevenir accions de bullying dins i fora de l’aula.
Ajudar a l’alumnat a reconèixer i a identificar aquest tipus de conductes.
Conscienciar sobre els efectes i conseqüències del bullying.
Promoure la responsabilitat comuna per evitar aquest tipus de situacions.
Implicar a l’alumnat com a protagonistes actius per lluitar contra situacions
d’assetjament.

Descripció
En els últims temps, l’assetjament escolar ha esdevingut un dels principals
problemes que es poden arribar a donar en un centre educatiu. Les agressions
físiques o psicològiques a un company són especialment preocupants. Així
doncs, aprendre a identificar-les durant les primeres etapes i que el grup les
sàpiga resoldre és important per a millorar el benestar de tot l’alumnat.
Metodologia:
Aquesta activitat consta de 2 parts diferenciades.
1) Per una banda, una 1a part on a través de xerrades i role playuing
aprendrem a identificar aquestes situacions i conscienciar-nos sobre els seus
efectes i conseqüències.
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2) Per altra banda, a través del treball grupal i cooperatiu es promourà el paper
de l'alumnat com a principals actors en la prevenció i detecció d'aquestes
conductes.
L'activitat tindrà lloc a l'aula. Són 3 sessions d'1 hora a triar pel centre educatiu.
Recomanem 3 dies diferents.
S'ofereix la possibilitat de fer el taller de manera virtual.
Destinataris
6è Primària
1r ESO
Centres educatius
Organitzadors
Departament de Feminisme, Igualtat i Lgtbi
Implementador
Actúa RSC
On adreçar-se
Departament de Feminisme, Igualtat i Lgtbi
Observacions
El taller consisteix en tres sessions d'una hora cada una.
Calendari
curs escolar

CIUTADANIA. DRETS HUMANS

Conferències per contruir un món
solidari
Objectius
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-Establir un espai de debat amb els joves sobre certs temes que poden ser de
gran interès
-Sensibilitzara als joves per a la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.
Descripció
La Fundació Internacional Olof Palme amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona ofereix un paquet de 4 conferències per als centres de secundària,
cicles formatius i batxillerat.
Les persones que duen a terme aquestes conferències són professionals en el
tema, professorat d'Universitat que interactuarà amb l'alumnat a l'aula.
S'han de realitzar durant el mes d'octubre d'aquest any i el nombre total ha de
ser de 4 conferències, no podrien ser ni més ni menys, és un paquet pactat
amb la Diputació de Barcelona, sinó no es podran fer.
S'ha fet prova pilot durant el curs 2017-18 i la valoració ha estat molt positiva
per part del professorat i alumnat.
Els temes a escollir són els següents:
1. Causes i consegüències de la pobresa: demografia i explotació de recursos
naturals.
2. Drets Humans: Drets de la infància i de l'adolescència.
3. Igualtat de drets entre homes i dones. Assetjament sexual i altres
discriminacions.
4. Immigració, xenofòbia i radicalització del discurs ideològic.
5. Explotació laboral de nens, nenes i adolescents.
6. Sostenibilitat i Consum Responsable.
7. L'aigua en el segle XXI: El bé preuat que determina la riquesa de les
nacions?
8. La democràcia en crisis: populismes, fake news i Internet.
9. Gestació subrogada: un debat internacional.
10. El dret a la participació política: contra les dictadures i els règims corruptes.
Com a novetat, s'ha incorporat una conferència dedicada exclusivament a
les conseqüències de la pandèmia del COVID-19.
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Destinataris
Batxillerat
Cicles formatius
4t ESO
Organitzadors
Diputació de Barcelona
Departament d' Educació
On adreçar-se
Departament d' Educació
Calendari
1r trimestre curs escolar

CIUTADANIA. DRETS HUMANS

Despulla't injustícies
Objectius
Sensibilitzar sobre la problemàtica dels Drets Laborals al món.
Estimular la reflexió sobre el nostre consum de roba.
Entendre els problemes d'un/a treballador/a.

Descripció
Taller-espectacle que combina el teatre amb la participació activa dels
assistents. Es tracta d'un format d'espectacle creat per a ser realitzat dins de
l'aula, per a un màxim de 30 alumnes.
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És un taller els drets humans dels treballadors tèxtils que fan la nostra roba
arreu del món. Analitza quin és el nostre poder com a consumidors, així com la
responsabilitat de les empreses i dels governs al respecte.
Què hi ha al darrera d' un MADE IN...?, D'on ve la roba que compro?, Qui la
fa?, En quines condicions treballen?, Conec realment quina és la cadena de
producció tèxtil?
Els personatges d'aquest taller són dos pallassos, que ens faran un control de
la contaminació d'injustícies de la nostra roba.
Destinataris
3r ESO
4t ESO
Organitzadors
Ajuntament de Gavà
Departament de Joventut i Drets Humans
Implementador
La Nave Va
On adreçar-se
Dep. de Cooperació
Departament de Joventut i Drets Humans
gavamon@gava.cat
Calendari
Curs escolar

CIUTADANIA. DRETS HUMANS

Escoltem als refugiats
Objectius
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Millorar el coneixement dels fenòmens migratoris, especialment els vinculats al
desarrelament forçat, i fomentar el respecte dels Drets Humans, alhora que es
recupera la memòria històrica de l'exili català mentre es tracta de prevenir el
racisme i la discriminació cap a la població immigrada.

Descripció
És una proposta de caràcter educatiu que consisteix en la realització d'una
xerrada d'una persona refugiada i/o sol·licitant d'asil, amb l'objectiu de donar a
conèixer la realitat dels refugiats i de les refugiades que viuen a Catalunya, les
circumstàncies que provoquen la fugida dels seus països d'origen, el fenomen
de la immigració forçada i les conseqüències de la vulneració dels Drets
Humans. L'activitat es complementa amb recursos audiovisuals i amb una Guia
Didàctica dissenyada perquè es pugui treballar el tema a l'aula abans de la
seva realització.
El programa compta amb testimonis de diferents països i causes d'exili i la
xerrada es pot oferir en català, castellà, anglès i francès.
Destinataris
4t ESO
1r Batxillerat
2n Batxillerat
CFGS
Organitzadors
Ajuntament de Gavà
Departament de Joventut i Drets Humans
Implementador
Acnur Alt Comissionat de les Nacions. Unides per als Refugiats
On adreçar-se
Dep. de Joventut i Drets Humans
Departament de Joventut i Drets Humans
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gavamon@gava.cat

CIUTADANIA. DRETS HUMANS

GavàMón. Cinema juvenil
Objectius

En el marc de la celebració del GavàMón, s'ofereix a les escoles de Gavà la
participació a l'espai Cinema Juvenil. Amb la idea que el cinema és un mitjà
per crear espais de reflexió i debat que ens estimulin a un canvi d'actitud cap a
la realitat dels drets humans, volem incloure la participació dels nois i noies de
Gavà per:
- Treballar una temàtica social a partir d'una pel·lícula.
Descripció
S'ofereix passar la pel·lícula al centre, en el cas que les recomanacions
sanitàries desaconsellin l'obertura dels equipaments culturals.
Pel·lícula a definir.
Destinataris
Educació Secundària
Organitzadors
Departament de Joventut i Drets Humans
On adreçar-se
Departament de Joventut i Drets Humans
Calendari
2a quinzena d'octubre 2020

96

CIUTADANIA. DRETS HUMANS

Sabies què... jo passo dels rumors
Objectius
Identificar què és un rumor i les seves característiques. Reflexionar sobre la
seva ràpida difusió: per què s’accepten?
Sensibilitzar sobre els valors inherents al rumor: prejudicis, discriminació,
estigma,...
Aportar informació per desmuntar els principals rumors relacionats amb les
persones de diversos contextos culturals.
Aportar eines per desmuntar rumors i prejudicis
Promoure accions alternatives constructives als rumors.

Descripció
Es rumors, pel seu caràcter anònim, breu i en principi, irrebatible, juntament
amb la seva ràpida propagació, són un dels elements clau a neutralitzar per
poder enfortir i protegir la convivència social. Treballar-ho a l’aula amb els i les
joves, ens ajudarà a formar petits “agents antirumors” que per una banda,
seran el seu tallafoc i per l’altra, podran rebatre amb arguments sòlids i
objectius la seva propagació.
Un cop finalitzades les sessions, tindrem com a producte final un cartell resum
amb què són els rumors i les iniciatives de l'aula per fer-hi front.
Metodologia:

Promourem el treball dels rumors a través d'un joc tipus concurs amb diferents
proves (situacions, preguntesi respostes, verdader o fals...) on es treballaran
els diferents mites i rumors que dificulten la conviència. Així, els hi donarem
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eines per identificar quin tipus d'informació és i què poden fer ells, com a
ciutadans crítics per tallar amb els rumors.
Producte final: A mida que es va treballant a través de les dinàmiques,
l’alumnat anirà construint el Mur Antirumors a l’aula “Sabies que...? Jo no em
crec els rumors!”, que es quedarà present per continuar treballant amb el
professorat i com a contingut de referència.
L'activitat es farà a l'aula.
Durada: 1 hora.
S'ofereix la possibilitat de fer el taller de manera virtual.

Destinataris
1r ESO
2n ESO
Centres educatius
Organitzadors
Departament de Feminisme, Igualtat i LGTBI
Implementador
Actúa RSCorporativa
On adreçar-se
Departament de Feminisme, Igualtat i LGTBI
Observacions
Si l'aula és petita el taller s'haurà de fer al gimnàs.
Calendari
Curs escolar

CIUTADANIA. IGUALTAT
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Micromasclismes. Fem un spot no
sexista
Objectius
L'objectiu principal és impulsar un espai d'anàlisi crítica en el que fer un
aprenentatge del llenguatge audiovisual per tal de potenciar espectadores i
espectdores actius i crítics, treballant transverslament quina és la representació
de les dones en els mitjans de comunicació.
Realitzar un procés participatiu-creatiu amb joves per tal de fomentar el discurs
crític cap als mitjans de comunicació, el resultat del qual serà la creació d'un
guió per a un espot publicitari que superi els estereotips sexistes.
Portar l'experiència fora de les aules difonent el treball realitzat per l'alumnat a
diversos espais (mitjans de comunicacio, etc.) per tal de sensibilitzar també la
població general.
Descripció
(RE)IMAGINA'T és un concurs per a l'elaboració d'un guió d'un espot no sexista
adreçat a joves entre 14 i 18 anys. El guió escollit serà produït per TV3 i emès
al programa TAGS.
El procés de creació de l'espot és una activitat per desenvolupar a l'aula i serà
conduïda pel professorat del mateix centre amb el suport de l'Observatori de les
Dones en els Mitjans de comunicació.
En la web www.observatoridelesdones.org, on es troben les indicacions i el
material necessari per elaborar un guió publicitari que superi els estereotips
sexistes.
Un cop finalitzat el concurs, tindrà lloc un acte de cloenda del projecte.
Podeu donar un cop d'ull a les edicions passades a:
https://reimaginat.observatoridelesdones.org/
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
Cicles formatius
Organitzadors
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Dep. de Feminisme, Igualtat i LGTBI
Hi Col·labora
Amb la col·laboració de l'Observatori de les Dones en els mitjans de
comunicació.
On adreçar-se
Dep. Feminisme, Igualtat i LGTBI

CIUTADANIA. IGUALTAT

Micromasclismes. Mites de l’amor
romàntic.
Objectius
Definir què és amor i què no ho és.
Comprendre què és un mite i com es construeix.
Comprendre a què ens referim quan parlem d’amor romàntic.
Buscar alternatives per establir relacions sanes.

Descripció
El taller reflexiona sobre la construcció cultural del model d’amor actual: l’amor
romàntic. Elabora conjuntament amb el grup la definició de diversos mites de
l’amor romàntic (aparellament, mitja taronja, omnipotència, exclusivitat, gelosia,
etc.). Es parla de les conseqüències de l’amor romàntic en les conductes de les
relacions de parella i, finalment, es busquen alternatives a aquest model d’amor
per viure relacions sanes.

Destinataris
3r ESO
Centres de Secundària
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Organitzadors
Departament de Feminisme, Igualtat i LGTBI
On adreçar-se
Departament de Feminisme, Igualtat i LGTBI
Observacions
Durada: 1 hora.
Nombre limitat de tallers per ordre d’inscripció.
Calendari
Curs escolar

CIUTADANIA. IGUALTAT

Micromasclismes. Què són?
Objectius
Definir què són els micromasclismes
Aprendre a detectar els micromasclismes de diversos àmbits de la vida
quotidiana.
Fer visible la part més invisibilitzada de l'estructura patriarcal.

Descripció
El taller fa una anàlisi de les formes de masclisme quotidianes que ens passen
desapercebudes en el nostre dia a dia per tal de prendre consciència que les
formes de masclisme es troben representades en tots els àmbits de la vida
(laboral, escolar, xarxes socials i espai públic, entre d’altres).
Destinataris
2n ESO

101

Centres de secundària
Organitzadors
Departament de Feminisme, Igualtat i LGTBI
On adreçar-se
Departament de Feminisme, Igualtat i LGTBI
Observacions
Durada: 1 hora.
Nombre limitat de tallers per ordre d’inscripció
Calendari
curs escolar

CIUTADANIA. IGUALTAT

Monòleg violència masclista "No
solo duelen los golpes"
Objectius
En el marc de la commeroació del Dia Internacional contra la violència vers les
dones, s'ofereixen els centres educatius, un monòleg en relació a la violència
masclista.
L'objectiu és crear espais de reflexió i debat que estimulin el trencament de
mites i esterotips entorn la violència masclista.
Descripció
Monòleg teatral a càrrec de Pamela Palenciano que explica la vivència
perosnal de la seva primera relació, en la qual va virue maltractament. Parlarà
dels mites de l'amor romàntic, el control, la gelosia, així com la recuperació i
establiment d'altres models de l'amor.
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Destinataris
3r ESO
Organitzadors
Departament de Feminisme, Igualtat i Lgtbi
On adreçar-se
Departament de Feminisme, Igualtat i Lgtbi
Observacions
Places limitades. Per odre d'inscripcions.
Horari de matí.
Lloc
ESPAI MARAGALL
Calendari
A determinar segon trimestre

CIUTADANIA. IGUALTAT

Què saps del 8 de març?
Objectius
Donar a conèixer a l'alumnat el significat de la celebració del 8 de març
Facilitar la presa de consciència sobre l'evolució del paper de les dones a la
societat al llarg de la història.
Visibilitzar les reivindicacions i els drets fonamentals adquirits des del
feminisme.
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Recòneixer les reivindicacions del passat i motivar per continuar treballant amb
empenta pels drets de les dones i els homes.
Descripció
Continguts:
L'evolució del paper de la dona al llarg de la història.
La societat del s.XIX i principi del S. XX. La revoució Industrial.
Transformacions econòmiques i canvis en l'organització social.
Les primeres feministes. Reivindicacions i drets fonamentals.
Els esdeveniments del 8 de març i el seu legat.
S'utilitzaran dinàmiques actives i participatives en què els i les joves s'hagin de
posar en situació a partir de les seves experiències.
Durada: 2 hores.
Destinataris
4t ESO
Organitzadors
Departament de Feminisme, Igualtat i Lgtbi
Implementador
El Safareig
On adreçar-se
Departament de Feminisme, Igualtat i Lgtbi
Observacions
Centres de secundària
Calendari
Març 2021
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CIUTADANIA. IGUALTAT

SexualitatS! Orientació, identitat
sexual i diversitat
Objectius
Reelaborar actitutds discriminatòries contra la diversitat sexual, afectiva i de
gènere.
Promoure l'autoacceptació, el respecte i la tolerància cap a aquesta diversitat a
més de desmitificar concepcions errònies sobre ella.

Descripció
Es traballaran continguts de:
-Orientació sexual
-Prejudicis i mites
-Estereotips i falses creences respecte a gais , lesbianes, bisexuals,
pansenxuals...
-LGTBI-fòbia: pensaments, sentiments actitutds i comportaments.
-Drets sexuals.
La durada és de 2 hores aproximadament i a l'aula (grup classe).
Aquestes activitats es faran a través de dinàmiques pràctiques com roleplayings, grups de treball, discussió de casos, pluja d'idees... tot acompanyat
de material audiovisual per fer-ho més atractiu als joves i perquè la mateixa
informació arribi per canals diferents.
Caldrà ordinador, canó de projecció i so.
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Destinataris
1r ESO
2n ESO
Centres educatius
Organitzadors
Departament de Feminisme, Igualtat i Lgtbi
On adreçar-se
Departament de Feminisme, Igualtat i Lgtbi
Calendari
Curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. DESCOBRINT LA
CIÈNCIA

Visita a la Central Tèrmica de Cicle
Combinat del Besòs (CTCC)
Objectius
-Tenir la visió d'una moderna central de cicle combinat respecte a les
convencionals.
-Conèixer de prop el funcionament i els elements importants de la central del
Besòs.

Descripció
La visita a la Central Tèrmica comença en una sala on l'educador/a ubica als
visitants i introdueix els temes teòrics que es desenvoluparan al llarg del
recorregut posterior.
Durant el recorregut, els visitants poden apreciar els elements més importants
de la central: la turbina de gas i de vapor, el transformador, la caldera de
recuperació, la piscina de decantació, la sala de control... tot recolzat per un
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dossier d'aprenentatge adaptat al nivell d'estudis cursats. La posta en comú
final facilita la consolidació dels conceptes apresos.
El material previ necessari es pot descargar gratuïtament en el àrea privada de
la web.
La durada és d'una hora i 45 m. Dilluns i divendres, a les 9.30 o a les 11.30 h i
el nombre d'assistents és un grup classe.
Ubicació de la central: Av. Eduard Maristany, 46-48 de Sant Adrià del Besòs
(Barcelona).
Per fer la reseva heu d'enviar un correu electrònic a:
endesaeduca@enel.com o bé trucar al telèfon: 902500049.

Destinataris
Batxillerat
Cicles formatius
3r ESO
4t ESO
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Endesa Educa
Departament d' Educació
On adreçar-se
Departament d' Educació
Observacions
La visita a la central és gratuïta, però no inclou el transport, l'ha d'assumir
l'alumnat.
Calendari
Curs escolar
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CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Activitats a l'escola del mar de
Sitges
Objectius
Conèixer i identificar el medi marí i el seu entorn (fauna i flora, l'home, la pesca,
medi físic, etc.)
Fomentar l'aprenentatge mitjançant metodologies científiques, anàlisi, l'ús
d'eines i material de laboratori.
Aprendre a situar-se en el context del litoral català i incentivar una actitud
respectuosa envers la natura i el medi ambient.
Descripció
Visita d'un matí al Centre d'Estudis del Mar, guiada per un monitor, on es poden
treballar diferents propostes relacionades amb el tema marí. Recollida de
mostres i treball al laboratori. Audiovisual sobre el medi marí. Aquaris marins,
ocells aquàtics...
Activitat gratuïta, però no inclou el transport fins a Sitges.
Per fer reserva truqueu al telèfon: 93 8945154, de 10 a 14 h.
Entrant en la seva pàgina web trobareu informació més detallada i un formulari
per omplir amb l'activitat que us interessi més com:
-La vida marina
-La sorra es mou
-El port i la llotja
-Un viatge sota l'aigua (...)
L'adreça és: Passeig Marítim, 72, de Sitges.
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Destinataris
Educació Secundària
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Departament d' Educació
On adreçar-se
Departament d' Educació
Observacions
Calendari
Curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Cada aula un cinema
Objectius
Programa online d'educació ambiental que introdueix les noves tecnologies a
l'aula mitjançant audivisuals de temàtiques ambientals. Aquests per ser
projectats a les aules amb l'objectiu de sensibilitzar, conscienciar i educar i
formar a l'alumnat.

Descripció

El FiCMA porta el Cinema Ambiental a les
Escoles
El FiCMA amb el suport d'Ecoembes i la Diputació de Barcelona i amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, posa
a la disposició de totes les escales de Catalunya, Valencia i Balears diversos
programes educatius formats per curtmetratges i documentals curts perquè
109

puguin ser projectats dins de l'àmbit educatiu, com una eina més d'estudi,
debat i entreteniment.
Es tracta d'una acurada selecció de pel·lícules de no més de 20 minuts de
duració perquè puguin ser projectades en qualsevol moment de la classe i
disposar de temps per parlar i aprofundir sobre el que s'ha vist despertant el
sentit crític dels alumnes i procurant generar debat i opinió.
Aquests programes són de caràcter gratuït i estaran disponibles durant tot el
curs escolar.
Per poder disposar d'aquests programes només cal emplenar una fitxa
d'inscripció per escola o centre educatiu.

Destinataris
Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat
Cicles formatius
P5
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Diputació de Barcelona
Festival de Cinema Internacional de Medi Ambient (El Petit FICMA)
On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Diputació de Barcelona
Festival de Cinema Internacional de Medi Ambient (El Petit FICMA)
Calendari
Durant tot el curs escolar
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CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Depuradora de Gavà-Viladecans i
espai natural de la Murtra
Objectius
Descobrir com la depuradora té especial importància en el manteniment de la
qualitat dels espais naturals de seu entorn.
Conèixer la flora, la fauna i elements inerts dels espais de la Murtra.
Donar a conèixer els diferents usos del sòl d’aquesta zona i la importància de
cadascun d’aquests.
Fomentar el respecte per l’ecosistema i potenciar l’interès dels participants en
l’observació i experimentació.

Descripció
Aquesta visita permetrà al participant comprendre quines són les fases i els
diferents processos que es duen a terme en una depuradora i el seu paper en
el manteniment de la qualitat de l'aigua dels espais naturals propers.
La depuradora de Gavà i Viladecans tracta 64 milions de litres d'aigua al dia.
Aquesta instal·lació depura i regenera l'aigua i genera energia per auto abastirse a partir dels fangs. L'espai natural de la Murtra és un ecosistema que durant
molts anys ha estat sotmès a una forta pressió antròpica. La depuració de
l'aigua del Llobregat ha permès una millora significativa de la qualitat dels
espais naturals, afavorint la presència de flora característica de les zones
humides i oferint zones de refugi i nidificació per a les aus.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
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5è Primària
6è Primària
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat
Es necessari que feu la reserva de l'activitat a la central de reserves del
Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat.
Podeu fer la reserva de les diferents activitats del PMES omplint el següent
formulari:
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats
Si teniu qualsevol dubte, truqueu a la central de reserves del programa al 93
238 93 51, o bé envieu un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.

On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat
Es necessari que feu la reserva de l'activitat a la central de reserves del
Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat.
Podeu fer la reserva de les diferents activitats del PMES omplint el següent
formulari:
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats
Si teniu qualsevol dubte, truqueu a la central de reserves del programa al 93
238 93 51, o bé envieu un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.

Observacions
El centre es farà càrrec del transport. Durada 3h
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Calendari
Durant tot el curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Depuradora de Gavà-Viladecans i les
dunes litorals: un ecosistema
singular
Objectius
Descobrir com la depuradora té especial importància en el manteniment de la
qualitat dels espais naturals de seu entorn.
Conèixer la flora, la fauna i les característiques físiques de les dunes litorals de
Gavà.
Donar a conèixer els diferents usos del sòl d'aquesta zona i la importància de
cadascun d'aquests.
Fomentar el respecte per l'ecosistema i potenciar l'interès dels participants en
l'observació i experimentació.

Descripció
Visita guiada combinada a la depuradora de Gavà i Viladecans i a les dunes
litorals de Viladecans. Aquesta visita permetrà al participant comprendre quines
són les fases i els diferents processos que es duen a terme en una depuradora
i el seu paper per al manteniment de la qualitat de l'aigua i els espais naturals
propers, inclosos els ecosistemes litorals.
La depuradora de Gavà i Viladecans tracta 64 milions de litres d'aigua al dia.
Aquesta instal·lació també regenera l'aigua i produeix energia per a la
instal·lació a partir dels fangs. La platja del Remolar - les Filipines de
Viladecans és un espai on conflueixen tres ecosistemes diferents: el dunar, el
marí i el de riera. Gràcies a la depuradora, que garanteix la preservació de
l'espai, permet que sigui un indret especial ple de vida.
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Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
5è Primària
6è Primària
CFGM
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat)
On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat)
Calendari
Durant tot el curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Entendre el paisatge des del
Calamot
Objectius
- Adonar-se que el paisatge és un sistema dinàmic i complex i conèixer els
diferents elements que el componen.
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- Identificar les principals unitats fisiogràfiques de Gavà i les unitats de litologia i
vegetació.
Descripció
Des del cim del turó del Calamot, amb l'ajut de fitxes de treball i amb les
orientacions dels monitors, els alumnes realitzaran un treball d'observació i
d'identificació d'elements del paisatge.
Destinataris
1r ESO
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Patrimoni Cultural
On adreçar-se
Museu de Gavà
Observacions
Més informació a www.patrimonigava.cat
Calendari
Segon trimestre del curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

La Potabilitzadora. Aula de l'aigua.
Objectius
-Conèixer de prop la potabilitzadora més gran de Catalunya.
-Tenir informació del seu funcionament i la gestió del cicle urbà de l'aigua.
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-Conèixer el camí de la potabilització i el tractament de processos que ens
permeten crear aigua potable.

Descripció
La visita a la potabilitzadora (ETAP) de Sant Joan Despí, la més gran de
Catalunya, ens permet descobrir la gestió del cicle urbà de l'aigua,
concretament abans d'arribar a l'aixeta dels usuaris/es, des de la captació de
l'aigua del riu Llobregat i del seu aqüífer, recorrent les diferents etapes del
tractament, fins a la sortida cap a les llars i altres punts de distribució.
La instal·lació compta amb les tecnologies més avaçades, les quals granteixen
la millor qualitat de l'aigua de l'aixeta, tant sanitàriament com
organolèpticament.
Les visites s'estructuren en una part teòrica i una part pràctica (taller i
recorregut per la mateixa planta), segons el perfil del grup i el currículum
educatiu corresponent.
Informació i reserva de dates: 933 423 645.
www.aiguesdebarcelona.cat
Lloc on es troba la potabilitzadora: Ctra. de Cornellà a Sant Boi (C-245), al
costat del riu
(Sant Joan Despí)
La visita és gratuïta, però el transport públic fins a la planta
potabilitzadora correria a càrrec de l'alumne/a.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
Cicles formatius
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament d' Educació
Aigües de Barcelona
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Telèfon reserva: 93 342 36 51
On adreçar-se
Aigües de Barcelona
Departament d' Educació
Telèfon reserva: 93 342 36 51
Calendari
Curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Les dunes litorals: Un ecosistema
singular
Objectius
Descobrir com la depuradora de Gavà-Viladecans té especial importància en el
manteniment de la qualitat dels espais naturals de seu entorn.
Descripció
Visita guiada a un espai natural amb uns ecosistemes molt especials, situats al
litoral de les platges de Gavà. Durant la visita els participants tindran
l'oportunitat de conèixer la flora, la fauna i els elements inerts de tres
ecosistemes diferents: el dunar, el marí i el de riera. Tindran l'oportunitat de
descobrir i investigar els éssers vius que s'hi troben mitjançant claus
dicotòmiques, a més de poder experimentar per ells mateixos els usos del sòl
que té aquest espai mitjançant una dinàmica de joc.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
5è Primària
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6è Primària
CFGM
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat
Es necessari que feu la reserva de l'activitat a la central de reserves del
Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat.
Podeu fer la reserva de les diferents activitats del PMES omplint el següent
formulari:
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats
Si teniu qualsevol dubte, truqueu a la central de reserves del programa al 93
238 93 51, o bé envieu un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.

On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat
Es necessari que feu la reserva de l'activitat a la central de reserves del
Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat.
Podeu fer la reserva de les diferents activitats del PMES omplint el següent
formulari:
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats
Si teniu qualsevol dubte, truqueu a la central de reserves del programa al 93
238 93 51, o bé envieu un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.
Observacions
El centre es farà càrrec del transport. Durada 2h
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Calendari
Durant tot el curs escolar

ESPORT I ACTIVITAT FISICA

Ciclisme indoor
Objectius
-Participar en una sessió de ciclisme indoor a la Nova Piscina Municipal.
Descripció
Sessió de 45 minuts de ciclisme indoor a la sala d'activitats de la Nova Piscina.
Grups de 18 persones, màxim.
Els participants hauran de venir amb roba esportiva, ampolla d'aigua i tovallola.
Horari: divendres, d'11 a 13 h.
Per fer reserva de l'activitat, contactar amb el Departament d'Esports de
l'Ajuntament de Gavà (esports@gava.cat).
Destinataris
3r ESO
4t ESO
Organitzadors
Departament d'Esports
Hi Col·labora
Empresa gestora de les instal·lacions esportives municipals.
On adreçar-se
Departament d'Esports
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Lloc
Nova piscina municipal
Calendari
De novembre a juny

FEM CIUTAT. CIUTAT EDUCADORA

Internet segur II
Objectius
- Oferir informació sobre els perills de l'ús d'Internet.
- Oferir consells per fer un ús d'Internet.
- Informar sobre activitats il·legals o perilloses que es poden fer a Internet.
Descripció
Xerrada d'una hora en què agents de la Policia Municipal i Mossos
d'Esquadra explicaran quins són els avantatges i els perills de l'ús d'Internet, i
parlaran sobre les activitats que, de vegades per desconeixement, els joves
poden fer, i que poden ser il·legals.
Destinataris
1r ESO
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Policia Municipal
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
On adreçar-se
Policia Municipal
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Calendari
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Curs escolar

FEM CIUTAT. CIUTAT EDUCADORA

Conductes de risc en els joves
Objectius
Conèixer la responsabilitat penal dels menors
Conèixer què és una identificació policial
Informar i conèixer responsabilitat en:
-Baralles
-Danys, pintades o grafits a la via pública
-Ús d'armes o objectes perillosos
-Assetjament...
Descripció
Presentació informativa adreçada a alumnes per tal de resoldre tots els dubtes
relacionats amb alguns comportaments dels menors i segons les seves
possibles experiències personals.
Durada de presentació: 60 minuts aproximadament.
Destinataris
Cicles formatius
3r ESO
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Policia Municipal
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
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On adreçar-se
Policia Municipal
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. CIUTAT EDUCADORA

Estimulació sensorial
Objectius
-Millorar la qualitat de vida de les persones participants.
-Estimular la percepció sensorial a través de diferents materials.

Descripció
Es vol treballar, a partir dels sentits, i arribar allà on no s'arriba amb activitats
més convencionals, la idea és poder experimentar amb els diferents aparells en
un ambient de calma a la sala d'estimulació sensorial del Centre Ocupacional
Caviga.
Serà un únic taller d'una hora amb un grup màxim de 5 nois/es de qualsevol
edat amb necessitats educatives especials. Cal adjuntar informe educatiu dels
participants per conèixer els perfils abans de la sessió i propiciar que aquesta
sigui més profitosa.
Persona de contacte: Juan Diego Pimentel.
Destinataris
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària
Organitzadors
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Centre Ocupacional Caviga
On adreçar-se
Centre Ocupacional Caviga
Calendari
Curs escolar (a concretar)

FEM CIUTAT. CIUTAT EDUCADORA

Internet segur III
Objectius
- Oferir informació sobre els perills de l'ús d'internet.
- Oferir consells pràctics per tal d'evitar ser victima d'enganys a internet.
- Concienciar sobre el respecte als demés usuaris treballant aspectes com el
ciberbullying.

Descripció
Taller d'una hora en que agents de la Policia Municipal i Mossos d'Equadra
explicaran de quina manera podem ser víctimes en l'ús d'internet o també
podem victimitzar a altres persones fent assejament.

Destinataris
2n ESO
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Policia Municipal
On adreçar-se
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Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Policia Municipal
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. CIUTAT EDUCADORA

Taller ball de bastons
Objectius
Conèixer la història del ball de bastons.
Aprendre un ball de bastons.
Poder fer una cercavila el dia de la Trobada Nacionals Bastonera.

Descripció
El taller comporta entre 4/5 sessions d'una hora per explicar en una sessió la
història del ball de bastons mitjançant un audiovisual, i ensenyar de forma
pràctica un parell de balls diferents.
Per a qualsevol dubte, podeu contactar en aquesta adreça de correu o bé
trucant a aquest mòbil:
contacte@bastonersdegava.cat
Telèfon: 619421269 (Benet Castillejos)
Destinataris
Educació Secundària
3r Primària
4t Primària
5è Primària
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6è Primària
Organitzadors
Bastoners de Gavà
Hi Col·labora
L'Ajuntament de Gavà
On adreçar-se
Bastoners de Gavà
Calendari
Segon i tercer trimestre de curs escolar

FEM CIUTAT. ELS NOSTRES ESPAIS

Visita a la biblioteca Josep Soler
Vidal
Objectius
Donar a conèixer els serveis de la biblioteca, els seus recursos, i fomentar-ne el
seu ús.
Descripció
La visita es pot programar a mida respecte l'edat del grup i s' adapta als
interessos que el professorat sol·liciti.
Destinataris
Batxillerat
Cicles formatius
1r ESO
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2n ESO
3r ESO
4t ESO
Escolars des d'educació primària fins a educació secundària Col·lectius
interessats.
Organitzadors
Biblioteca Josep Soler Vidal
On adreçar-se
Biblioteca Josep Soler Vidal
Lloc
Biblioteca Josep Soler Vidal
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. FEM HISTÒRIA

El refugi antiaeri de la Rambla. Gavà
sota les bombes
Objectius
Conèixer en primera persona un escenari real de la Guerra Civil Espanyola.
Descobrir aspectes de la vida quotidiana de la rereguarda republicana.
Identificar un moment social de canvi.
Identificar els elements bàsics de l'ordre polític i social, incidint en la lluita
social.
Reflexionar sobre els conflictes bèllics.
Descripció
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En els últims anys s'ha manifestat un creixent interès per saber com va afectar
la Guerra Civil (1936-1939) a la població de rereguarda. D'entre les
experiències que van haver de viure els que no eren al front, una de les més
traumàtiques van ser els bombardejos, per la mort, per la destrucció i per la por
que ocasionaren. A poc a poc, l'experiència els va ensenyar a organitzar-se:
sirenes, refugis, plans d'evacuació, instruccions davant l'atac de l'aviació... De
tot allò en queda el record, algunes fotografies, vals de racionament i diversos
documents. Però també queden molts d'aquells refugis, que en els darrers anys
s'han posat al descobert i s'han fet visitables.
La visita guiada al refugi antiaeri de la Rambla de Gavà permet recórrer un
d'aquests llocs tan singulars i conèixer les circumstàncies que l'envolten, el
context en què es va construir i els aspectes tècnics i, especialment humans,
d'aquest espai: qui el va construir, com i per què, qui s'hi refugiava, quant
durava un bombardeig, què feien els ocupants mentre queien les bombes... Al
llarg de la visita es donarà resposta a aquestes preguntes i a moltes més.

Destinataris
4t ESO
Organitzadors
Patrimoni Cultural
Museu de Gavà
On adreçar-se
Museu de Gavà
Observacions
Informació i reserves al telèf.93 263 96 10
El lloc de trobada és el pas subterrani del carrer de Salamanca, cantonada amb
la Rambla Lluch.
Calendari
Pendent de confirmar
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FEM CIUTAT. FEM HISTÒRIA

Explorem el castell d'Eramprunyà!
Una aproximació a l'Edat Mitjana
Objectius
Treballar el feudalisme: estructura social, vida i treball, religió i art.
Identificar diferents edificis medievals, les seves parts i funcions.
Conèixer la baronia d'Eramprunyà i els seus protagonistes.
Aprendre a treballar amb plànols.
Aprendre a interpretar elements arquitectònics a partir de les restes actuals.
Aprendre a treballar en equip i cultivant els bons hàbits.

Descripció
La visita dinamitzada al castell d'Eramprunyà i el seu entorn permetrà que els
alumnes coneguin el feudalisme i l'edat mitjana. Recorrent els diferents recintes
que conserva el castell, visitant l'església de Sant Miquel o les tombes
antropomorfes i observant el magnífic entorn en què se situa, els alumnes
coneixeran les funcions d'aquestes construccions al llarg dels segles i la
complexa estructura social i econòmica amb què s'organitzava. Tot plegat en
un entorn natural únic i a l'aire lliure com és l'anomenat Garraf roig.
Destinataris
2n ESO
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Patrimoni Cultural
Museu de Gavà
On adreçar-se
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Museu de Gavà
Observacions
El lloc de trobada és l'ermita de Bruguers.
El transport no està inclòs.
Transport públic: Línia 902 de BaixBus Barcelona Begues
http://www.baixbus.cat/linies/902
Més informació a www.patrimonigava.cat
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. FEM HISTÒRIA

La mina en una maleta. Maleta
didàctica del Parc Arqueològic Mines
de Gavà
Objectius
Oferir un recurs pedagògic especialment adreçat a professors i educadors per
desenvolupar dinàmiques a l'aula. Descobrir i interpretar el paisatge geològic,
la tecnologia del neolític i la importància dels intercanvis.

Descripció
Oferim una maleta amb 5 nivells d'aproximació que es poden treballar de
manera independent o conjuntament.
Els nivells i/o apartats temàtics de la maleta són els següents:
Nivell 1. El neolític.
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Nivell 2. La geologia del Garraf negre i la variscita.
Nivell 3. La mineria a la prehistòria.
Nivell 4. El treball de la variscita.
Nivell 5. Els intercanvis durant el neolític a l'Europa occidental.
Cada nivell de la maleta té un dossier dividit en tres apartats:
Documentació dels professors en què s'aborden els aspectes més rellevants
sobre la temàtica específica de cada nivell.
Fitxes de cada objecte amb descripcions sobre fabricació, composició.
Recursos didàctics (propostes de treball a l'aula).

Destinataris
Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Patrimoni Cultural
On adreçar-se
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Observacions
D'ús a les aules dels centres educatius.
El centre educatiu s'ha de fer càrrec del transport.
Més informació a www.patrimonigava.cat
Lloc
Parc Arqueològic Mines de Gavà
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Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. FEM HISTÒRIA

Visita lliure al Museu de Gavà (ES)
Objectius
IIdentificar els diferents elements que interactuen i s'interrelacionen amb el
paisatge en un sentit ampli.
Obtenir una visió general de les arrels històriques pròpies, podent aprofundir en
èpoques concretes.
Treballar una visió critica del passat, present i futur de l'evolució del paisatge a
través de la lectura de la transformació d'aquest al llarg de la història.

Descripció
Amb la visita a l'exposició permanent del Museu, "Gavà, les veus del paisatge",
l'alumnat analitza i interpreta la interacció que es produeix entre l'entorn i
l'activitat humana, des de fa més de 400.000 milions d'anys fins els nostres
dies, per percebre els canvis socioambientals com a resultat de l'ús del medi i
dels seus recursos. La visita proposa una lectura que va des del local al global,
alhora que fa un recorregut històric per la transformació del paisatge, amb l'ajut
d'interactius, infografies, recursos multimèdia i un espectacular audiovisual.
S'aconsella completar la visita lliure amb una activitat complementària:
L'arqueòleg, un detectiu del passat.
L'art de la prehistòria.
Treball de síntesi "L'ésser humà, actor en el paisatge".
Vine a sentir les veus del paisatge.
Els sistemes naturals del delta del Llobregat.
Fem parlar les roques del Garraf.
Roques i minerals a les mines prehistòriques de Gavà.
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Del Garraf blanc al Garraf negre. Una introducció a l'ecologia del Garraf.
Entendre el paisatge des del Calamot.
Destinataris
Educació Secundària
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Patrimoni Cultural
On adreçar-se
Museu de Gavà
Observacions
Les activitats complementàries són de pagament
Més informació a www.patrimonigava.cat
Lloc
Museu de Gavà
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. FEM HISTÒRIA

Visita lliure al Parc Arqueològic
Mines de Gavà (ES)
Objectius
Conèixer l'entorn i context històric propi.
Conèixer les principals característiques que defineixen el neolític i la
prehistòria.
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Introduir-se en la metodologia científica en la que es basa el treball de
l'arqueòleg, des del treball de camp al laboratori.
Experimentar en primera persona l'aventura d'endinsar-se a la mina didàctica
per descobrir, com si fos el primer cop, un dels jaciments més importants
d'Europa.
Descripció
Viatge a la prehistòria amb el suport de diferents recursos com el misteriós
jaciment subterrani de les mines neolítiques o
les impressionats museografies basades en les tecnologies més modernes de
recreació escenogràfica.
S'aconsella completar la visita lliure amb una activitat:
Taller "La joieria prehistòrica".
Taller "Investigació oberta: neolític".
Visita sensorial.

Destinataris
Educació Secundària
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Patrimoni Cultural
On adreçar-se
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Observacions
Les activitats complementàries són de pagament
Més informació a www.patrimonigava.cat
Lloc
Parc Arqueològic Mines de Gavà
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Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. JOVES I CIUTAT

Audiència Educativa amb joves de
Gavà
Objectius
-Treballar perquè la participació sigui un mitjà educatiu.
-Fomentar els valors cívics i democràtics en el jovent i afavorir el seu dret a
participar en la vida pública de la ciutat.
-Promoure la implicació del jovent en la millora d'aspectes del seu municipi
mitjançant el treball conjunt sobre temàtiques específiques.
-Treballar les capacitats d'argumentació i presa de responsabilitats en aspectes
col·lectius.
Descripció
L'Audiència Educativa comporta tot un procés participatiu que preveu les fases
següents:
-Comunicació prèvia amb els centres educatius per presentar el projecte i
consensuar les línies a seguir.
-Treball de l'alumnat a les aules durant diferents sessions per diagnosticar
punts de partida i per elaborar propostes de millora respecte de la temàtica de
treball.
-Realització de diferents tallers participatius en equipaments municipals on els
joves representants de l'alumnat de cada centre educatiu consensuen
propostes i redacten la declaració final.
-Celebració de l'Audiència Pública, on els i les adolescents presenten al
consistori el document elaborat, fruit del treball realitzat durant tot el procés
participatiu.
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El calendari específic per presentar el tema que es treballarà en la nova edició,
i les sessions de treball, se us farà arribar més endavant.
El tema que es treballarà és el que va quedar pendent el curs passat de dur-se
a terme pel covid-19: “Com detectar i gestionar les situacions de conflictes
entre joves”
Destinataris
3r ESO
4t ESO
Tots els centres de Gavà.
Organitzadors
Departament d' Educació
En col·laboració amb altres Departaments de l'Ajuntament en funció de la
temàtica a treballar o amb alguna empresa especialitzada sobre el tema a
tractar.

On adreçar-se
Departament d' Educació
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. JOVES I CIUTAT

Mart XXI: És possible una colònia
humana a Mart?
Objectius
Motivar els i les participants del projecte a no abandonar els estudis de manera
prematura.
Col·laborar en l'assoliment per part dels participants de les competències
bàsiques marcades a l'ESO
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Ajudar en la seva orientació acadèmica i professional
Ser capaços de treballar en equip i per projectes.
Conèixer de prop la universitat i vèncer prejudicis sobre la mateixa, els estudis i
el món acadèmic en general
Posar de relleu del paper que desenvolupa la ciència i la tecnologia a la nostra
societat i les seves potencialitats en el futur

Descripció
-Grup 1: Llançament, navegació i aterratge al planeta Mart
-Grup 2: Telecomunicacions i sistemes de monitoratge de la colònia
-Grup 3: Sistemes de producció i consum d'energia
-Grup 4: Monitoratge i control. Aplicacions de la domòtica
-Grup 5: Producció dels aliments i matèries primeres d'origen animal i vegetal
per la subsistència de la colònia.
-Grup 6: Condicions climàtiques, suport vital i reciclatge de residus
-Grup 7: Sistemes d'obtenció, distribució i consum d'aigua

Destinataris
4t ESO
També es poden tenir en compte alumnes de 3r d'ESO
Organitzadors
Departament d' Educació
Campus del Baix Llobregat de la UPC
Hi Col·labora
Diputació de Barcelona.Àrea d'Educació
Consell Comarcal del Baix Llobregat
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Generalitat de Catalunya Departament d'Innovació, Universitats i Empresa
On adreçar-se
Departament d' Educació
Campus del Baix Llobregat de la UPC
Observacions
Almunes de 4t d'ESO amb capacitats però amb risc d'abandonament prematur
dels seus estudis. Un total de 36 joves de centres educatius de la ciutat.
Es durà a terme el curs que ve, sempre i quan es compti amb el suport de la
Diputació i la UPC i les circumstàncies del covid-19 ho permetin, ja que és una
activitat amb l'alumnat de diferents poblacions barrejats en grups de treball.
Calendari
Segon trimestre

FEM CIUTAT. JOVES I CIUTAT

PIDCES (Punt d'Informació i
Dinamització als Centres d'Educació
Secundària)
Objectius
Donar informació i orientació als i les joves sobre temes del seu interès i, en
especial, sobre temes d'ensenyament, salut, recursos municipals i participació..
Fomentar la participació dels i les estudiants al centre, donant suport als i les
corresponsals, delegats/des i consellers/es escolars.
Fomentar el coneixement i la participació en l'entorn més proper.
Fomentar el paper dels i les joves com a informadors/es als seus companys.
Fomentar la convivència entre els i les joves del centre.
Descripció
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El programa es concreta en tres àmbits:
Dinamització d'unes tutories, segons grup d'edat
Dinamització de campanyes de sensibilització de temes d'interès juvenil.
Atenció directa durant les hores del pati durant els mesos de febrer, març, abril
i començament maig per donar informació sobre orientació acadèmica
Cartellera informativa
Pel que fa a la dinamització d'unes tutories durant el curs, la proposta és la
següent:


1r ESO (1r): Temàtica recursos juvenils
o 1r trimestre, 1 tutoria
o Àmbits temàtics de la xerrada:
 Mapa de serveis juvenils de Gavà
 Visita a La Casa Gran
 Dinàmica que permeti conèixer els recursos i per una altra
banda generar propostes.



3r ESO (3r): Temàtica orientació acadèmica
o 1 tutoria
o Àmbits temàtics:
 Orientació acadèmica
 Itineraris branca coneixment, Cicles, batxillerat
 Altres serveis PQPI, Garantia juvenil, altres
formacions



4t ESO (4t): Temàtica orientació acadèmica
o 2 tutories
o Àmbits temàtics:
 Orientació acadèmica
 Cicles, batxillerat
 Altres serveis PQPI, Garantia juvenil, altra formació
 Orientació inicial laboral

Les campanyes de sensibilització es tracta d'unes accions que tenen
l'objectiu de treballar amb els i les joves les següents temàtiques al voltant de
dies internacionals al voltant dels drets humans, amb la següent proposta de
dates:
L'atenció directa es concretarà una taula informativa durant les hores del pati
per donar informació i orientació acadèmica als i les joves dels centres de
secundària. Un punt d'informació atemporal que aproparà la informació
d'interès juvenil. El calendari es consensuarà amb el centre.
Cartellera informativa: un espai informatiu on de manera regular es penjaran
les informacions d'interès juvenil de la ciutat. Ha de ser un espai interactiu, on
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els i les joves també puguin penjar informacions d'interès. També s'establirà un
sistema de comunicació per tal de fer arribar al centre projectes d'interès juvenil
de la ciutat.
La dinamització de projectes als Centres de Secundària a través de
processos participatius, consisteix en donar suport als centres en el disseny i
realització de projectes.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
Cicles formatius
Organitzadors
Dep. Joventut i Drets Humans
On adreçar-se
Dep. Joventut i Drets Humans
Observacions
Centres de secundària de la ciutat
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. JOVES I CIUTAT

Visita La Casa Gran. Centre
d'Informació i Recursos per a joves
Objectius
Apropar el servei del Centre d'Informació i Recursos per a joves de La Casa
Gran. Facilitar l'accés dels i les joves estudiants a l'equipament juvenil,
mostrant-los els seus serveis i oferint-los l'oportunitat de gaudir-ne.
Descripció
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Xerrades d'una hora de durada a La Casa Gran explicant el servei:
-

El Punt d'Informació de La Casa Gran.

L'assessoria acadèmica, l'assessoria d'emancipació, l'assessoria de
salut i l'assessoria d'associacionisme.
Recursos i serveis de La Casa Gran (informàtica, cinema, sales
polivalents,...)
-

Programació juvenil

-

Projectes i participació juvenil.

Es tracta d'una xerrada que pretén mostrar els serveis de l'equipament, però
alhora oferir la possibilitat als i les joves d'implicar-se en processos de
construcció de ciutat.

Aquests continguts variaran segons el cicle i les necessitats del grup a
demanda del centre.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
Cicles formatius
Organitzadors
Dep. Joventut i Drets Humans
On adreçar-se
Dep. Joventut i Drets Humans
Observacions
L'horari serà a determinar entre el centre i el Departament de Joventut.
Lloc
La Casa Gran, Centre d'Informació i Recursos per a Joves
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Calendari
Gener a maig de 2021

FEM CIUTAT. JOVES I CIUTAT

Xerrada orientació ensenyament
Objectius
Facilitar als estudiants orientació, informació i assessorament sobre els
diferents itineraris curriculars de la formació reglada.
Descripció
Xerrades d'una hora de durada al mateix institut i/o a La Casa Gran.
Els continguts de les xerrades d'ensenyament seran els següents:
- Cicles formatius (ensenyaments de grau mitjà i superior, i com accedir-hi).
- Els ensenyaments artístics.
- Itineraris de batxillerat.
- L'accés a la universitat i els estudis: períodes de matriculació, inscripció i
proves d'accés.
- Presentació del Servei En Trànsit.
Aquests continguts variaran segons el cicle i les necessitats del grup a
demanda del centre.
Es tracta d'una xerrada que pretén mostrar els diferents itineraris formatius als
alumnes dels centres de secundària.
Aquests continguts variaran segons el cicle i les necessitats del grup a
demanda del centre. Aquesta xerrada quedarà exclosa si es sol·licita el
programa PIDCES, ja que està inclosa en el seu contingut.
Destinataris
Educació Secundària
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Batxillerat
Tots els centres de secundària
Organitzadors
Dep. Joventut i Drets Humans
On adreçar-se
Dep. Joventut i Drets Humans
Observacions
L'horari serà a determinar entre el centre i el Departament de Joventut.
Les xerrades es duen a terme al centre.
Calendari
Gener- abril de 2021

HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Activitats educatives en matèria de
consum responsable
Objectius
Proporcionar el suport necessari per organitzar activitats educatives per
fomentar actituds de consum responsable en persones consumidores.

Descripció
Tallers educatius impartits directament als centres per tècnics del Servei de
Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona, de durada
aproximada d'1 h i 30 minuts, preferentment en horari de matí, i per a un màxim
de 30 alumnes. En el decurs del taller es lliurarà un dossier informatiu.
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El nombre de tallers és limitat als recursos tècnics del Servei de Suport a les
Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
Escoles d'Adults
Organitzadors
Diputació de Barcelona
On adreçar-se
Departament Salut Pública i Consum
Calendari
Curs escolar

HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Campanya de vacunació escolar 2
Objectius
Controlar el compliment del calendari de vacunacions sistemàtiques, així com
vetllar per mantenir la màxima immunització de la població escolaritzada al
municipi de Gavà.

Descripció
L'activitat d'aquesta campanya implica la participació de totes les escoles que
imparteixen cursos d'educació secundària i, en especial, del personal docent de
2n d'ESO, els quals s'encarreguen del lliurament i posterior recollida de les
corresponents autoritzacions signades pels pares i mares dels alumnes, amb

143

l'objecte d'administrar les vacunes que corresponen a la seva edat, com és la
vacuna contra en tètanus-diftèria (Td).
Els equips d'atenció primària dels ambulatoris concerten la data de vacunació
amb la direcció de l'escola i s'encarreguen de la vacunació a l'escola dels
alumnes autoritzats pels seus pares o tutors.
Finalment, el Departament de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament envia un
justificant en el qual s'inclouen les dates de les vacunes administrades.

Destinataris
2n ESO
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Departament Salut Pública i Consum
Departament de Salut, Generalitat Catalunya
On adreçar-se
Departament Salut Pública i Consum
Observacions
Aquest calendari està subjecta a les modificacions del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya.
Calendari
Curs escolar

HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Crèdit de síntesi d'educació en
consum
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Objectius
-Construir un model propi de consum des d'una perspectiva activa, reflexiva i
autònoma.
-Adquirir coneixements bàsics sobre els drets com a consumidors i la manera
d'exercir-los.

Descripció
Aquesta activitat va adreçada a centres d'ensenyament secundari obligatori i
s'articula mitjançant una sèrie de tallers educatius, concretament de 4 sessions,
impartits directament als centres per tècnics del Servei de Suport a les
Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona.
Els continguts dels tallers s'adapten a les particulars característiques dels
alumnes prenent com a referència les seves idees prèvies. Els tallers situen els
estudiants en contextos quotidians del tràfec comercial -una botiga, un
cibercafè, un mercat-, i davant de situacions habituals a l'hora d'utilitzar serveis.
Se'ls mostra d'una forma pràctica com interpretar la publicitat i com resoldre
situacions conflictives com a usuaris i consumidors.
El nombre d'ofertes és limitat als recursos tècnics del Servei de Suport a les
Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona.

Destinataris
Educació Secundària
Tots els centres de la ciutat
Organitzadors
Departament Salut Pública i Consum
Diputació de Barcelona
On adreçar-se
Departament Salut Pública i Consum
Calendari
Curs escolar
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HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Prevenció de les drogodependències
(per a joves)
Objectius
- Informar sobre la normativa aplicable a l'alcohol i a altres drogues.
- Conèixer quines són les conseqüències socials, policials i judicials del consum
d'alcohol i/o drogues.

Descripció
Xerrada-taller en què agents de la Policia Municipal i Mossos d'Esquadra
explicaran quina és la normativa que s'aplica al consum d'alcohol i al consum,
elaboració i distribució de substàncies il·legals (drogues) i informaran de les
conseqüències que se'n deriven, tant socials, com policials.

Destinataris
Cicles formatius
3r ESO
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Policia Municipal
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
On adreçar-se
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Policia Municipal
Calendari
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Curs escolar

HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Primers auxilis
Objectius
Formar als alumnes de l'educació secundària obligatòria a realitzar una
correcta pràctica de primers auxilis.
Fomentar la importància de tenir els coneixements correctes per assistir i
reconèixer d'una forma favorable a una possible víctima.
Identificar hàbits o coneixements de mala praxis sobre nocions bàsiques de
primers auxilis.
Promoure els beneficis dels primers auxilis.

Descripció
Es farà una explicació de contingut teòric per proporcionar coneixements
adients per tal de realitzar una correcta actuació davant una atenció de primers
auxilis (PAS).
Participació activa dels alumnes durant la xerrada, comentar els casos amb els
que es poden trobar o s'han trobat en el seu dia a dia i resoldre dubtes.
Exposició teòrica-pràctica amb material de suport (power point) i ninot de RCP.
Durada: 1,30 h. Cal ordinador i canó a l'aula.
Els continguts a tractar són:
-PAS
-ABC-DE
-ofegaments
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-SVB
-Ferides
-Cremades
-Lipotímies, marejos, pèrdues de coneixement...
-Convulsions
Posterior realització d'examen teòric per avaluar els coneixements adquirits.
Per a qualsevol dubte o informació adreçar-se a: gava1.bll.cp.ics@gencat.cat
Destinataris
3r ESO
4t ESO
Organitzadors
CS Gavà-1
CS Gavà - 2

On adreçar-se
CS Gavà - 2
CS Gavà-1
Calendari
2n i 3r trimestre de curs escolar

HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Salut i Escola. Alimentació saludable
i sostenible
148

Objectius
-Informar als alumnes de 1r d'ESO en què consisteix l'alimentació saludable
seguint les noves guies i pautes d'alimentació en infants i adolescents.
-Promoure actituds saludables i segures en els adolescents.

Descripció
Fer participar els alumnes per valorar els seus coneixements i resoldre dubtes.
Exposició teòrica-pràctica amb material de suport (power point). Durada d'una
hora a l'aula.
Programa:
-Introducció
-Necessitats nutricionals
-Hidrats de carboni
-Greixos
-Proteïnes
-Vitamines
-Sals minerals
-Aigua
-Piràmide de la dieta mediterrània
-Exemples de dieta saludable i no saludable
-Audiovisuals dieta saludable: QQC Nutrició: buscant l'equilibri, una dieta
racional.
Es comptarà amb una infermera del Centre d'Atenció Primària de Gavà. Per a
qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos a l'adreça:
gava1.bll.cp.ics@gencat.cat

Destinataris
1r ESO
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Organitzadors
CS Gavà-1
CS Gavà - 2
On adreçar-se
CS Gavà-1
CS Gavà - 2
Calendari
2n i 3r trimestre curs escolar

HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Salut i Escola. Prevenció de
transtorns de conducta alimentària
Objectius
-Informar als alumnes de 2n d'ESO en què consisteix l'alimentació saludable,
seguint les noves guies i pautes d'alimentació en infants i adolescents i
comentar els transtorns de conducta alimentària a través d'audiovisuals.
-Promoure actituds saludables i segures en els adolescents.
Descripció
Participació amb els alumnes per valorar els seus coneixements i resoldre els
dubtes que tinguin. Es farà una exposició teòrica-pràctica amb material de
suport (power point). Durada: 1 hora a l'aula.
Programa:
-Introducció
-Necessitats nutricionals

150

-Hidrats de carboni
-Greixos
-Proteïnes
-Vitamines
-Sals minerals
-Aigua
-Piràmide de la dieta mediterrània
-Exemples de la dieta saludable i no saludable
-Audiovisuals trastorn de conducta alimentària: distorsió imatge corporal, relat
d'una noia que ha patit anorèxia nerviosa, fast food i obesitat mórbida al EEUU.
-Audiovisuals dieta saludable: QQC Nutrició: buscant l'equilibri, una dieta
racional.
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos a:
gava1.bll.cp.ics@gencat.cat

Destinataris
2n ESO
Organitzadors
CS Gavà - 2
CS Gavà-1
On adreçar-se
CS Gavà - 2
CS Gavà-1
Calendari
2n i 3r trimestre curs escolar
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HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Taller de sexualitat emocional i
afectiva
Objectius
-Aportar informació de l'educació afectiva-sexual per al bon desenvolupament
de la persona i el creixement positiu a nivell emocional i afectiu.
-Proporcionar un espai educatiu per treballar en grup, de forma dinàmica i
participativa.
-Donar recursos assertius per fomentar les relacions sexuals sanes.
-Informar de les malalties de transmissió sexual i de l'ús correcte dels
anticonceptius.
Descripció
Els tallers estan adreçats al grup classe de 4t d'ESO. No obstant, si un tutor/a
considera que per a un grup concret de 3r d'ESO seria convenient que
poguessin fer-lo, es valoraria.
La durada és de dues hores, de 9 a 11 h, i té dues parts. Es fa la visita al
servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'ABS II i després es fa el
taller sobre relacions afectives amb el grup.
Comptarà amb monitoratge de llevadores i formadores d'ASSIR DELTA (servei
d'atenció a la salut sexual i reproductiva) i està pendent de la col·laboració amb
la Diputació de Barcelona.
Les sessions es duran a terme en unes dates concretes. Cal concrtari dia i hora
amb el Departament d'Educació de l'Ajuntament.
Destinataris
4t ESO
Tots els centres de secundària
Organitzadors
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Departament d' Educació
Assir Delta
On adreçar-se
Departament d’Educació
Observacions
Per la incertesa del covid-19, falta confirmació de les infermeres per poder dur
a terme el taller a l'ambulatori 2.
Calendari
1r i 2n trimestre curs escolar (dijous de 9 a 11 h a l'ambulatori 2)

HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Taller informatiu sobre els riscos
sanitaris de les pràctiques de
tatuatge i pírcing
Objectius
Proporcionar informació rigorosa als adolescents sobre els aspectes sanitaris
relacionats amb les pràctiques de tatuatge i pírcing.
Promoure la presa de decisions responsables.
Descripció
Es tracta d'un taller interactiu basat en la utilització d'un power point per
generar debat i discussió entre els alumnes.
El nombre de tallers és limitat, depedrà dels recursos tècnics del Servei de
Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
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Els continguts del taller són:
-Antecedents del tatuatge/pírcing
-Riscos sanitaris d'aquestes pràctiques
-Tècniques i productes utilitzats
-Contraindicacions i problemes més freqüents
-Criteris per seleccionar un bon centre i un bon professional.
Destinataris
4t ESO
Organitzadors
Servei de Salut Pública i Consum Diputació
Departament Salut Pública i Consum
On adreçar-se
Departament Salut Pública i Consum
Calendari
Curs escolar

MOBILITAT SEGURA

Mobilitat segura III
Objectius
Crear hàbits i actituds de comportament i consciència cívica en l'alumnat per
millorar-ne el comportament a la via pública.
Contribuir a l'aprenentatge bàsic de normes i regles de circulació.
Introducció bàsica al món del motor.
Actuació bàsica en un accident de trànsit.
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Conèixer les funcions que exerceix la Policia Municipal en matèria de trànsit.
Descripció
Una primera fase teòrica de dues sessions als centres educatius amb materials
específics a càrrec de la Policia Municipal i una segona fase d'aplicació pràctica
dels continguts treballats, amb bicicletes i karts, al Parc Infantil de Trànsit.
Destinataris
2n ESO
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Policia Municipal
On adreçar-se
Policia Municipal
Calendari
Curs escolar

MOBILITAT SEGURA

Mobilitat segura IV
Objectius
- Crear hàbits i actituds de comportament i consciència cívica en l'alumnat per
millorar-ne el comportament a la via pública.
- Fomentar l'ús del cinturó de seguretat i del casc.
- Informar sobre els efectes negatius que té l'alcohol i la velocitat sobre la
conducció.
- Conèixer les funcions que exerceix la Policia Municipal en matèria de trànsit.
Descripció
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Cicle de tres xerrades sobre mobilitat segura i sostenible en les quals
participaran diferents especialistes i tècnics implicats en la seguretat viària,
amb els continguts següents:
- El trànsit i la prevenció: l'ús del casc i del cinturó de seguretat.
- L'alcohol, les drogues i la conducció.
- Els accidents i les seves conseqüències amb un monitor de l'Institut
Guttmann.
Destinataris
4t ESO
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Policia Municipal
Institut Guttmann
On adreçar-se
Policia Municipal
Institut Guttmann
Calendari
Curs escolar

VALORS CÍVICS I SOLIDARIS. VALORS
SOLIDARIS

La realitat d'un món globalitzat, amb
ulls de jove
Objectius
- Incrementar el coneixement dels alumnes de Gavà sobre la realitat dels
països del Sud, impulsant l’adopció d’un compromís personal i d’acció.
- Posar a l’abast dels Centres Educatius de Gavà dues accions de transmissió
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de valors i informació que posen el focus en els drets humans, la igualtat de
gènere i que tracten d’alertar sobre les causes i conseqüències de la pobresa al
món i la seva relació directa amb la vulneració de drets.
- Promoure la participació juvenil a l’àmbit escolar des de l’enfocament de
l’Educació pel Desenvolupament.
- Generar actuacions de millora mitjançant l’educació en valors.

Descripció
El programa planteja un espai d’intercanvi d’experiències entre ACCEDE com a
ONG local amb els alumnes dels centres educatius de secundària de Gavà, un
espai on reflexionar sobre els diferents rols en la transformació col·lectiva dels
territoris, a través de l’experiència dels nostres Joves Cooperants i el seu viatge
a Etiòpia al juliol del 2017.
Ells seran els promotors i conductors de l’activitat on mostraran, des d’una
posició d’iguals (joves x joves), com treballen les ONGD’s en la transformació
del territori, quins són els principals reptes de Desenvolupament del Mil·lenni,
que paper juguen les diferents Organitzacions Mundials, Administracions i els
Governs Locals i quines són les diferències més significatives dels països del
Nord i el Sud.
La fórmula és una taula oberta, on els joves escolars poden intervenir, formular
preguntes i contribuir en el procés de construcció del coneixement des d’una
perspectiva participativa i crítica.

Destinataris
6è Primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r Batxillerat
Organitzadors
Dep. de Joventut i Drets Humans
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ACCEDE - Associació Catalana per a la Cooperació, l'esport, el
desenvolupament i l'educació

Implementador
ACCEDE - Associació Catalana per a la Cooperació, l'esport, el
desenvolupament i l'educació
On adreçar-se
Dep. de Joventut i Drets Humans
ACCEDE - Associació Catalana per a la Cooperació, l'esport, el
desenvolupament i l'educació

Calendari
Curs escolar

XARXES SOCIALS SEGURES

Share conductes de risc
Objectius
Incorporar conductes segures a l'hora d'utilitzar la imatge a internet
Adquirir la responsabilitat que comporta l'ús de les xarxes socials
Conscienciar els tipus de lideratge negatiu i conseqüències finals
Descripció
Taller introduït per un curtmetratge de 30 minuts de duració.
Treball per grups amb anàlisi de rols dels personatges amb preguntes dirigides.
Curtmetratge amb escenes molt reals. Si cal, hi ha la possibilitat d'una
visualització prèvia per a tutors i direcció per valorar el possible impacte de la
realització del taller per part dels alumnes.
El taller té una durada de 90 a 120 minuts.
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Destinataris
4t ESO
1r Batxillerat
Organitzadors
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
On adreçar-se
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Calendari
Curs escolar
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Batxillerat
CIUTADANIA. DRETS HUMANS

Conferències per contruir un món
solidari
Objectius
-Establir un espai de debat amb els joves sobre certs temes que poden ser de
gran interès
-Sensibilitzara als joves per a la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.
Descripció
La Fundació Internacional Olof Palme amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona ofereix un paquet de 4 conferències per als centres de secundària,
cicles formatius i batxillerat.
Les persones que duen a terme aquestes conferències són professionals en el
tema, professorat d'Universitat que interactuarà amb l'alumnat a l'aula.
S'han de realitzar durant el mes d'octubre d'aquest any i el nombre total ha de
ser de 4 conferències, no podrien ser ni més ni menys, és un paquet pactat
amb la Diputació de Barcelona, sinó no es podran fer.
S'ha fet prova pilot durant el curs 2017-18 i la valoració ha estat molt positiva
per part del professorat i alumnat.
Els temes a escollir són els següents:
1. Causes i consegüències de la pobresa: demografia i explotació de recursos
naturals.
2. Drets Humans: Drets de la infància i de l'adolescència.
3. Igualtat de drets entre homes i dones. Assetjament sexual i altres
discriminacions.
4. Immigració, xenofòbia i radicalització del discurs ideològic.
5. Explotació laboral de nens, nenes i adolescents.
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6. Sostenibilitat i Consum Responsable.
7. L'aigua en el segle XXI: El bé preuat que determina la riquesa de les
nacions?
8. La democràcia en crisis: populismes, fake news i Internet.
9. Gestació subrogada: un debat internacional.
10. El dret a la participació política: contra les dictadures i els règims corruptes.
Com a novetat, s'ha incorporat una conferència dedicada exclusivament a
les conseqüències de la pandèmia del COVID-19.
Destinataris
Batxillerat
Cicles formatius
4t ESO
Organitzadors
Diputació de Barcelona
Departament d' Educació
On adreçar-se
Departament d' Educació
Calendari
1r trimestre curs escolar

CIUTADANIA. DRETS HUMANS

Escoltem als refugiats
Objectius
Millorar el coneixement dels fenòmens migratoris, especialment els vinculats al
desarrelament forçat, i fomentar el respecte dels Drets Humans, alhora que es
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recupera la memòria històrica de l'exili català mentre es tracta de prevenir el
racisme i la discriminació cap a la població immigrada.

Descripció
És una proposta de caràcter educatiu que consisteix en la realització d'una
xerrada d'una persona refugiada i/o sol·licitant d'asil, amb l'objectiu de donar a
conèixer la realitat dels refugiats i de les refugiades que viuen a Catalunya, les
circumstàncies que provoquen la fugida dels seus països d'origen, el fenomen
de la immigració forçada i les conseqüències de la vulneració dels Drets
Humans. L'activitat es complementa amb recursos audiovisuals i amb una Guia
Didàctica dissenyada perquè es pugui treballar el tema a l'aula abans de la
seva realització. El programa compta amb testimonis de diferents països i
causes d'exili i la xerrada es pot oferir en català, castellà, anglès i francès.

Destinataris
4t ESO
1r Batxillerat
2n Batxillerat
CFGS
Organitzadors
Ajuntament de Gavà
Departament de Joventut i Drets Humans
Implementador
Acnur Alt Comissionat de les Nacions. Unides per als Refugiats
On adreçar-se
Dep. de Cooperació
Departament de Joventut i Drets Humans
gavamon@gava.cat
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CIUTADANIA. IGUALTAT

Coneix els serveis per a joves de
suport emocional i LGTBI+ de Gavà
Objectius
- Donar a conèixer el Punt d'Escolta Afectiva i el Servei d'Atenció Integral com
un recurs útil i de proximitat per l'alumnat
- Reflexionar sobre la importància de treballar les emocions i l'existència de
serveis que ens poden ajudar a sentir-nos millor.
- Visibilitzar els drets de les persones LGTBI+ i com des del SAI vetllem per
garantir-los i lluitem contra la lgtbifòbia.

Descripció
Amb aquesta xerrada es donaran a conèixer dos serveis municipals:
- El PEA. Punt d'Escolta Afectiva. És un espai adreçat a joves on podran
compartir qualsevol preocupació que giri al voltant de: la família, l'institut,
estudis, moments de "bajón" o problemes emocionals, ansietat, autoestima,
sexualitat, relacions de parella, ruptures, etc....
- El SAI. Servei d'Atenció Integral. És un servei d'atenció de qualitat i proximitat
que, en un marc de confiança i confidencialitat, atén totes les demandes dels i
les joves LGTBI+ i d'altres identitats, sexualitats o expressions de gènere no
normatives.
L'explicació es complementarà amb una dinàmica participativa.

Destinataris
1r Batxillerat
2n Batxillerat
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Organitzadors
Ajuntament de Gavà
Departament de Feminisme, Igualtat i LGTBI.
Departament de Joventut i Drets Humans.
Implementador
A càrrec d'Adriana Brandia, professional dels serveis.
On adreçar-se
Dep. Joventut
puntescolta@gava.cat
atenciolgtbi@gava.cat

CIUTADANIA. IGUALTAT

El sexisme també surt de festa.
Violències sexuals en espais públics
d'oci
Objectius
Reflexionar sobre què és el sexisme.
Donar informació sobre què són les violències sexuals i eines de prevenció.
Reflexionar sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en l’oci nocturn i
en els espais festius.

Descripció
En aquest taller-xerrada es podrà aprofundir sobre què són les violències
sexuals i el sexisme present en els espais de lleure i d’oci nocturn, i introduir
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estratègies de prevenció d’aquestes violències.
Es complementaran les exposicions teòriques amb dinàmiques participatives.
Durada: 1h 30 minuts

Destinataris
Batxillerat
Centres edcucatius de secundària
Organitzadors
Departament de Feminisme, Igualtat i Lgtbi
Hi Col·labora
A càrrec de professionals de l’Observatori Noctàmbules.
Implementador
Departament de Feminisme, Igualtat i LGTBI.
On adreçar-se
Departament de Feminisme, Igualtat i Lgtbi
Centres educatius
Suport
- Aula amb cadires mòbils i taules per escriure. • Portàtil, projector, equip de so.
- Pissarra.
Observacions
Places limitades. Per ordre d’inscripció
Calendari
Curs escolar
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CIUTADANIA. IGUALTAT

Micromasclismes. Fem un spot no
sexista
Objectius
L'objectiu principal és impulsar un espai d'anàlisi crítica en el que fer un
aprenentatge del llenguatge audiovisual per tal de potenciar espectadores i
espectdores actius i crítics, treballant transverslament quina és la representació
de les dones en els mitjans de comunicació.
Realitzar un procés participatiu-creatiu amb joves per tal de fomentar el discurs
crític cap als mitjans de comunicació, el resultat del qual serà la creació d'un
guió per a un espot publicitari que superi els estereotips sexistes.
Portar l'experiència fora de les aules difonent el treball realitzat per l'alumnat a
diversos espais (mitjans de comunicacio, etc.) per tal de sensibilitzar també la
població general.
Descripció
(RE)IMAGINA'T és un concurs per a l'elaboració d'un guió d'un espot no sexista
adreçat a joves entre 14 i 18 anys. El guió escollit serà produït per TV3 i emès
al programa TAGS.
El procés de creació de l'espot és una activitat per desenvolupar a l'aula i serà
conduïda pel professorat del mateix centre amb el suport de l'Observatori de les
Dones en els Mitjans de comunicació.
En la web www.observatoridelesdones.org, on es troben les indicacions i el
material necessari per elaborar un guió publicitari que superi els estereotips
sexistes.
Un cop finalitzat el concurs, tindrà lloc un acte de cloenda del projecte.
Podeu donar un cop d'ull a les edicions passades a:
https://reimaginat.observatoridelesdones.org/
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
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Cicles formatius
Organitzadors
Dep. Feminisme, Igualtat i LGTBI
Hi Col·labora
Amb la col·laboració de l'Observatori de les Dones en els mitjans de
comunicació.
On adreçar-se
Dep. Feminisme, Igualtat i LGTBI

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. DESCOBRINT LA
CIÈNCIA

Visita a la Central Tèrmica de Cicle
Combinat del Besòs (CTCC)
Objectius
-Tenir la visió d'una moderna central de cicle combinat respecte a les
convencionals.
-Conèixer de prop el funcionament i els elements importants de la central del
Besòs.
Descripció
La visita a la Central Tèrmica comença en una sala on l'educador/a ubica als
visitants i introdueix els temes teòrics que es desenvoluparan al llarg del
recorregut posterior.
Durant el recorregut, els visitants poden apreciar els elements més importants
de la central: la turbina de gas i de vapor, el transformador, la caldera de
recuperació, la piscina de decantació, la sala de control... tot recolzat per un
dossier d'aprenentatge adaptat al nivell d'estudis cursats. La posta en comú
final facilita la consolidació dels conceptes apresos.
El material previ necessari es pot descargar gratuïtament en el àrea privada de
la web.
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La durada és d'una hora i 45 m. Dilluns i divendres, a les 9.30 o a les 11.30 h i
el nombre d'assistents és un grup classe.
Ubicació de la central: Av. Eduard Maristany, 46-48 de Sant Adrià del Besòs
(Barcelona).
Per fer la reseva heu d'enviar un correu electrònic a:
endesaeduca@enel.com o bé trucar al telèfon: 902500049.
Destinataris
Batxillerat
Cicles formatius
3r ESO
4t ESO
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Endesa Educa
Departament d' Educació
On adreçar-se
Departament d' Educació
Observacions
La visita a la central és gratuïta, però no inclou el transport, l'ha d'assumir
l'alumnat.
Calendari
Curs escolar
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CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Cada aula un cinema
Objectius
Programa online d'educació ambiental que introdueix les noves tecnologies a
l'aula mitjançant audivisuals de temàtiques ambientals. Aquests per ser
projectats a les aules amb l'objectiu de sensibilitzar, conscienciar i educar i
formar a l'alumnat.
Descripció

El FiCMA porta el Cinema Ambiental a les
Escoles
El FiCMA amb el suport d'Ecoembes i la Diputació de Barcelona i amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, posa
a la disposició de totes les escales de Catalunya, Valencia i Balears diversos
programes educatius formats per curtmetratges i documentals curts perquè
puguin ser projectats dins de l'àmbit educatiu, com una eina més d'estudi,
debat i entreteniment.
Es tracta d'una acurada selecció de pel·lícules de no més de 20 minuts de
duració perquè puguin ser projectades en qualsevol moment de la classe i
disposar de temps per parlar i aprofundir sobre el que s'ha vist despertant el
sentit crític dels alumnes i procurant generar debat i opinió.
Aquests programes són de caràcter gratuït i estaran disponibles durant tot el
curs escolar.
Per poder disposar d'aquests programes només cal emplenar una fitxa
d'inscripció per escola o centre educatiu.

Destinataris
Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat
Cicles formatius
P5
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Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Diputació de Barcelona
Festival de Cinema Internacional de Medi Ambient (El Petit FICMA)
On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Diputació de Barcelona
Festival de Cinema Internacional de Medi Ambient (El Petit FICMA)
Calendari
Durant tot el curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Depuradora de Gavà-Viladecans i
espai natural de la Murtra
Objectius
Descobrir com la depuradora té especial importància en el manteniment de la
qualitat dels espais naturals de seu entorn.
Conèixer la flora, la fauna i elements inerts dels espais de la Murtra.
Donar a conèixer els diferents usos del sòl d’aquesta zona i la importància de
cadascun d’aquests.
Fomentar el respecte per l’ecosistema i potenciar l’interès dels participants en
l’observació i experimentació.

170

Descripció
Aquesta visita permetrà al participant comprendre quines són les fases i els
diferents processos que es duen a terme en una depuradora i el seu paper en
el manteniment de la qualitat de l'aigua dels espais naturals propers.
La depuradora de Gavà i Viladecans tracta 64 milions de litres d'aigua al dia.
Aquesta instal·lació depura i regenera l'aigua i genera energia per auto abastirse a partir dels fangs. L'espai natural de la Murtra és un ecosistema que durant
molts anys ha estat sotmès a una forta pressió antròpica. La depuració de
l'aigua del Llobregat ha permès una millora significativa de la qualitat dels
espais naturals, afavorint la presència de flora característica de les zones
humides i oferint zones de refugi i nidificació per a les aus.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
5è Primària
6è Primària
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat
Es necessari que feu la reserva de l'activitat a la central de reserves del
Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat.
Podeu fer la reserva de les diferents activitats del PMES omplint el següent
formulari:
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats
Si teniu qualsevol dubte, truqueu a la central de reserves del programa al 93
238 93 51, o bé envieu un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.

On adreçar-se
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Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat
Es necessari que feu la reserva de l'activitat a la central de reserves del
Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat.
Podeu fer la reserva de les diferents activitats del PMES omplint el següent
formulari:
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats
Si teniu qualsevol dubte, truqueu a la central de reserves del programa al 93
238 93 51, o bé envieu un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.
Observacions
El centre es farà càrrec del transport. Durada 3h
Calendari
Durant tot el curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Depuradora de Gavà-Viladecans i les
dunes litorals: un ecosistema
singular
Objectius
Descobrir com la depuradora té especial importància en el manteniment de la
qualitat dels espais naturals de seu entorn.
Conèixer la flora, la fauna i les característiques físiques de les dunes litorals de
Gavà.
Donar a conèixer els diferents usos del sòl d'aquesta zona i la importància de
cadascun d'aquests.
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Fomentar el respecte per l'ecosistema i potenciar l'interès dels participants en
l'observació i experimentació.
Descripció
Visita guiada combinada a la depuradora de Gavà i Viladecans i a les dunes
litorals de Viladecans. Aquesta visita permetrà al participant comprendre quines
són les fases i els diferents processos que es duen a terme en una depuradora
i el seu paper per al manteniment de la qualitat de l'aigua i els espais naturals
propers, inclosos els ecosistemes litorals.
La depuradora de Gavà i Viladecans tracta 64 milions de litres d'aigua al dia.
Aquesta instal·lació també regenera l'aigua i produeix energia per a la
instal·lació a partir dels fangs. La platja del Remolar - les Filipines de
Viladecans és un espai on conflueixen tres ecosistemes diferents: el dunar, el
marí i el de riera. Gràcies a la depuradora, que garanteix la preservació de
l'espai, permet que sigui un indret especial ple de vida.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
5è Primària
6è Primària
CFGM
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat)
On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat)
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Calendari
Durant tot el curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

La Potabilitzadora. Aula de l'aigua.
Objectius
-Conèixer de prop la potabilitzadora més gran de Catalunya.
-Tenir informació del seu funcionament i la gestió del cicle urbà de l'aigua.
-Conèixer el camí de la potabilització i el tractament de processos que ens
permeten crear aigua potable.

Descripció
La visita a la potabilitzadora (ETAP) de Sant Joan Despí, la més gran de
Catalunya, ens permet descobrir la gestió del cicle urbà de l'aigua,
concretament abans d'arribar a l'aixeta dels usuaris/es, des de la captació de
l'aigua del riu Llobregat i del seu aqüífer, recorrent les diferents etapes del
tractament, fins a la sortida cap a les llars i altres punts de distribució.
La instal·lació compta amb les tecnologies més avaçades, les quals granteixen
la millor qualitat de l'aigua de l'aixeta, tant sanitàriament com
organolèpticament.
Les visites s'estructuren en una part teòrica i una part pràctica (taller i
recorregut per la mateixa planta), segons el perfil del grup i el currículum
educatiu corresponent.
Informació i reserva de dates: 933 423 645.
www.aiguesdebarcelona.cat
Lloc on es troba la potabilitzadora: Ctra. de Cornellà a Sant Boi (C-245), al
costat del riu
(Sant Joan Despí)
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La visita és gratuïta, però el transport públic fins a la planta
potabilitzadora correria a càrrec de l'alumne/a.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
Cicles formatius
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Departament d' Educació
Aigües de Barcelona
Telèfon reserva: 93 342 36 51
On adreçar-se
Aigües de Barcelona
Telèfon reserva: 93 342 36 51
Calendari
Curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Les dunes litorals: Un ecosistema
singular
Objectius
Descobrir com la depuradora de Gavà-Viladecans té especial importància en el
manteniment de la qualitat dels espais naturals de seu entorn.
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Descripció
Visita guiada a un espai natural amb uns ecosistemes molt especials, situats al
litoral de les platges de Gavà. Durant la visita els participants tindran
l'oportunitat de conèixer la flora, la fauna i els elements inerts de tres
ecosistemes diferents: el dunar, el marí i el de riera. Tindran l'oportunitat de
descobrir i investigar els éssers vius que s'hi troben mitjançant claus
dicotòmiques, a més de poder experimentar per ells mateixos els usos del sòl
que té aquest espai mitjançant una dinàmica de joc.

Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
5è Primària
6è Primària
CFGM
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat
Es necessari que feu la reserva de l'activitat a la central de reserves del
Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat.
Podeu fer la reserva de les diferents activitats del PMES omplint el següent
formulari:
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats
Si teniu qualsevol dubte, truqueu a la central de reserves del programa al 93
238 93 51, o bé envieu un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.

On adreçar-se
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Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat
Es necessari que feu la reserva de l'activitat a la central de reserves del
Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat.
Podeu fer la reserva de les diferents activitats del PMES omplint el següent
formulari:
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats
Si teniu qualsevol dubte, truqueu a la central de reserves del programa al 93
238 93 51, o bé envieu un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.
Observacions
El centre es farà càrrec del transport. Durada 2h
Calendari
Durant tot el curs escolar

FEM CIUTAT. ELS NOSTRES ESPAIS

Visita a la biblioteca Josep Soler
Vidal
Objectius
Donar a conèixer els serveis de la biblioteca, els seus recursos, i fomentar-ne el
seu ús.
Descripció
La visita es pot programar a mida respecte l'edat del grup i s' adapta als
interessos que el professorat sol·liciti.
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Destinataris
Batxillerat
Cicles formatius
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
Escolars des d'educació primària fins a educació secundària Col·lectius
interessats.
Organitzadors
Biblioteca Josep Soler Vidal
On adreçar-se
Biblioteca Josep Soler Vidal
Lloc
Biblioteca Josep Soler Vidal
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. FEM HISTÒRIA

La mina en una maleta. Maleta
didàctica del Parc Arqueològic Mines
de Gavà
Objectius
Oferir un recurs pedagògic especialment adreçat a professors i educadors per
desenvolupar dinàmiques a l'aula. Descobrir i interpretar el paisatge geològic,
la tecnologia del neolític i la importància dels intercanvis.
178

Descripció
Oferim una maleta amb 5 nivells d'aproximació que es poden treballar de
manera independent o conjuntament.
Els nivells i/o apartats temàtics de la maleta són els següents:
Nivell 1. El neolític.
Nivell 2. La geologia del Garraf negre i la variscita.
Nivell 3. La mineria a la prehistòria.
Nivell 4. El treball de la variscita.
Nivell 5. Els intercanvis durant el neolític a l'Europa occidental.
Cada nivell de la maleta té un dossier dividit en tres apartats:
Documentació dels professors en què s'aborden els aspectes més rellevants
sobre la temàtica específica de cada nivell.
Fitxes de cada objecte amb descripcions sobre fabricació, composició.
Recursos didàctics (propostes de treball a l'aula).
Destinataris
Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Patrimoni Cultural
On adreçar-se
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Observacions
D'ús a les aules dels centres educatius.
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El centre educatiu s'ha de fer càrrec del transport.
Més informació a www.patrimonigava.cat
Lloc
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. FEM HISTÒRIA

Visita lliure al Museu de Gavà (Batx.)
Objectius
IIdentificar els diferents elements que interactuen i s'interrelacionen amb el
paisatge en un sentit ampli.
Obtenir una visió general de les arrels històriques pròpies, podent aprofundir en
èpoques concretes.
Treballar una visió crítica del passat, present i futur de l'evolució del paisatge a
través de la lectura de la transformació d'aquest al llarg de la història.
Descripció
Amb la visita a l'exposició permanent del Museu, "Gavà, les veus del paisatge",
l'alumnat analitza i interpreta la interacció que es produeix entre l'entorn i
l'activitat humana, des de fa més de 400.000 milions d'anys fins els nostres
dies, per percebre els canvis socioambientals com a resultat de l'ús del medi i
dels seus recursos. La visita proposa una lectura que va des del local al global,
alhora que fa un recorregut històric per la transformació del paisatge, amb l'ajut
d'interactius, infografies, recursos multimèdia i un espectacular audiovisual.
S'aconsella completar la visita lliure amb una activitat complementària:
Fem parlar les roques del Garraf.
Del Garraf blanc al Garraf negre. Una introducció a l'ecologia del Garraf.
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Destinataris
Batxillerat
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Patrimoni Cultural
On adreçar-se
Museu de Gavà
Observacions
Les activitats complementàries són de pagament
Més informació a www.patrimonigava.cat
Lloc
Museu de Gavà
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. FEM HISTÒRIA

Visita lliure al Parc Arqueològic
Mines de Gavà (Batx.)
Objectius
Conèixer l'entorn i el context històric propi.
Conèixer les principals característiques que defineixen el neolític i la
prehistòria.
Introduir-se en la metodologia científica en què es basa el treball de
l'arqueòleg, des del treball de camp al laboratori. Experimentar en primera
persona l'aventura d'endinsar-se a la mina didàctica per descobrir, com si fos el
primer cop, un dels jaciments més importants d'Europa.
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Descripció
Viatge a la prehistòria amb el suport de diferents recursos com el misteriós
jaciment subterrani de les mines neolítiques o les impressionats museografies
basades en les tecnologies més modernes de recreació escenogràfica.
S'aconsella completar la visita lliure amb una activitat:
Taller "La joieria prehistòrica".
Taller "Investigació oberta: neolític".
Visita sensorial.
Destinataris
Batxillerat
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Patrimoni Cultural
On adreçar-se
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Observacions
Les activitats complementàries són de pagament.
Més informació a www.patrimonigava.cat
Lloc
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Calendari
Curs escolar
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FEM CIUTAT. JOVES I CIUTAT

Educ@cció
Objectius
Visualitzar i comunicar de forma clara i entenedora el conjunt d'opcions
formatives que hi ha.
Formar als i les joves en l’ús adequat dels serveis i recursos que són al seu
abast i en els mecanismes i procediments habituals de relació amb
l’administració: recerca d'informació, processos de inscripció, matriculació,
sol·licitud de beques..
Reforçar la difusió del servei d’assessories de La Casa Gran (Assessoria
acadèmica i Assessoria de Mobilitat Internacional)
Descripció
Educ@cció són unes jornades educatives amb un seguit d'activitats adreçades
a facilitar les eines als i les joves per orientar-los en el seu camí acadèmic i
professional.
Com a acte central hi ha la Jornada acadèmica Educ@cció a l'Espai
Maragall, el dia 3 de març de 2021, on a través de l'experiència d'altres joves i
professorat poden conèixer les diferents branques. Una jornada de 9.30 a 13 h
aproximadament.
Un saló de l'ensenyament a La Casa Gran, amb informació detallada sobre
totes les opcions formatives que hi ha: estudis de batxillerat, universitaris i
superiors, cicles de Formació Professional, idiomes i formació ocupacional i
complementària.
La programació es complementarà amb xerrades d'orientació, activitats
grupals, per l'adquisició d'habilitats socials.
Destinataris
1r Batxillerat
2n Batxillerat
CFGM
CFGS
Associacions de mares i pares
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Professorat i altres agents educatius
Centres de secundària
Organitzadors
Àrea d'Igualtat i Ciutadania: Joventut
Dep. Joventut i Drets Humans
La Casa Gran, Centre d'Informació i Recursos per a Joves
On adreçar-se
Dep. Joventut i Drets Humans
La Casa Gran, Centre d'Informació i Recursos per a Joves
Lloc
ESPAI MARAGALL
Calendari
3 de març 2021

FEM CIUTAT. JOVES I CIUTAT

Mobilitat internacional
Objectius
Oferir les eines i recursos als i les joves per poder gaudir d'experiències
internacionals.
Conèixer altres realitats i altres idiomes.
Descripció
Des l'assessoria de mobilitat internacional de l'Espai Jove La Casa Gran, un
servei que oferix informació, orientació i assessorament de manera
especialitzada i personalitzada, s'ofereix aquesta xerrada..
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En aquesta xerrada es coneixerà els procediments bàsics per si es vol anar a
l'estranger per motius acadèmics, de treball, d'aprenentatge d'idiomes,
pràctiques, voluntariat, beques, intercanvis juvenils, programes europeus,...
Es donaran els mitjans i els recursos necessaris per si es vol tenir una
experiència internacional en qualsevol d'aquests àmbits.
Destinataris
1r Batxillerat
2n Batxillerat
CFGS
Organitzadors
Dep. Joventut i Drets Humans
Implementador
Assessoria de mobilitat internacional de La Casa Gran
On adreçar-se
Dep. Joventut i Drets Humans
lacasagran@gava.cat
Telèfon: 936355435

FEM CIUTAT. JOVES I CIUTAT

PIDCES (Punt d'Informació i
Dinamització als Centres d'Educació
Secundària)
Objectius
Donar informació i orientació als i les joves sobre temes del seu interès i, en
especial, sobre temes d'ensenyament, salut, recursos municipals i participació..
Fomentar la participació dels i les estudiants al centre, donant suport als i les
corresponsals, delegats/des i consellers/es escolars.
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Fomentar el coneixement i la participació en l'entorn més proper.
Fomentar el paper dels i les joves com a informadors/es als seus companys.
Fomentar la convivència entre els i les joves del centre.

Descripció
El programa es concreta en tres àmbits:
Dinamització d'unes tutories, segons grup d'edat Dinamització de campanyes
de sensibilització de temes d'interès juvenil. Atenció directa durant les hores del
pati durant els mesos de febrer, març, abril i començament maig per donar
informació sobre orientació acadèmica
Cartellera informativa
Pel que fa a la dinamització d'unes tutories durant el curs, la proposta és la
següent:


1r ESO (1r): Temàtica recursos juvenils
o 1r trimestre, 1 tutoria
o Àmbits temàtics de la xerrada:
 Mapa de serveis juvenils de Gavà
 Visita a La Casa Gran
 Dinàmica que permeti conèixer els recursos i per una altra
banda generar propostes.



3r ESO (3r): Temàtica orientació acadèmica
o 1 tutoria
o Àmbits temàtics:
 Orientació acadèmica
 Itineraris branca coneixment, Cicles, batxillerat
 Altres serveis PQPI, Garantia juvenil, altres
formacions



4t ESO (4t): Temàtica orientació acadèmica
o 2 tutories
o Àmbits temàtics:
 Orientació acadèmica
 Cicles, batxillerat
 Altres serveis PQPI, Garantia juvenil, altra formació
 Orientació inicial laboral

Les campanyes de sensibilització es tracta d'unes accions que tenen
l'objectiu de treballar amb els i les joves les següents temàtiques al voltant de
dies internacionals al voltant dels drets humans, amb la següent proposta de
dates:
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L'atenció directa es concretarà una taula informativa durant les hores del pati
per donar informació i orientació acadèmica als i les joves dels centres de
secundària. Un punt d'informació atemporal que aproparà la informació
d'interès juvenil. El calendari es consensuarà amb el centre.
Cartellera informativa: un espai informatiu on de manera regular es penjaran
les informacions d'interès juvenil de la ciutat. Ha de ser un espai interactiu, on
els i les joves també puguin penjar informacions d'interès. També s'establirà un
sistema de comunicació per tal de fer arribar al centre projectes d'interès juvenil
de la ciutat.
La dinamització de projectes als Centres de Secundària a través de
processos participatius, consisteix en donar suport als centres en el disseny i
realització de projectes.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
Cicles formatius
Organitzadors
Dep. Joventut i Drets Humans
On adreçar-se
Dep. Joventut i Drets Humans
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. JOVES I CIUTAT

Visita La Casa Gran. Centre
d'Informació i Recursos per a joves
Objectius
Apropar el servei del Centre d'Informació i Recursos per a joves de La Casa
Gran. Facilitar l'accés dels i les joves estudiants a l'equipament juvenil,
mostrant-los els seus serveis i oferint-los l'oportunitat de gaudir-ne.
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Descripció
Xerrades d'una hora de durada a La Casa Gran explicant el servei:
El Punt d'Informació de La Casa Gran.
L'assessoria acadèmica, l'assessoria d'emancipació, l'assessoria de salut i
l'assessoria d'associacionisme.
Recursos i serveis de La Casa Gran (informàtica, cinema, sales polivalents,...)
Programació juvenil
Projectes i participació juvenil.
Es tracta d'una xerrada que pretén mostrar els serveis de l'equipament, però
alhora oferir la possibilitat als i les joves d'implicar-se en processos de
construcció de ciutat.
Aquests continguts variaran segons el cicle i les necessitats del grup a
demanda del centre.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
Cicles formatius
Organitzadors
Dep. Joventut i Drets Humans
On adreçar-se
Dep. Joventut i Drets Humans
Observacions
L'horari serà a determinar entre el centre i el Departament de Joventut.
Lloc
La Casa Gran, Centre d'Informació i Recursos per a Joves
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Calendari
Gener a maig de 2021

FEM CIUTAT. JOVES I CIUTAT

Xerrada orientació ensenyament
Objectius
Facilitar als estudiants orientació, informació i assessorament sobre els
diferents itineraris curriculars de la formació reglada.
Descripció
Xerrades d'una hora de durada al mateix institut i/o a La Casa Gran.
Els continguts de les xerrades d'ensenyament seran els següents:
- Cicles formatius (ensenyaments de grau mitjà i superior, i com accedir-hi).
- Els ensenyaments artístics.
- Itineraris de batxillerat.
- L'accés a la universitat i els estudis: períodes de matriculació, inscripció i
proves d'accés.
- Presentació del Servei En Trànsit.
Aquests continguts variaran segons el cicle i les necessitats del grup a
demanda del centre.
Es tracta d'una xerrada que pretén mostrar els diferents itineraris formatius als
alumnes dels centres de secundària.
Aquests continguts variaran segons el cicle i les necessitats del grup a
demanda del centre. Aquesta xerrada quedarà exclosa si es sol·licita el
programa PIDCES, ja que està inclosa en el seu contingut.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
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Organitzadors
Dep. Joventut i Drets Humans
On adreçar-se
Dep. Joventut i Drets Humans
Observacions
L'horari serà a determinar entre el centre i el Departament de Joventut.
Les xerrades es duen a terme al centre.
Calendari
Gener- abril de 2021

HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Activitats educatives en matèria de
consum responsable
Objectius
Proporcionar el suport necessari per organitzar activitats educatives per
fomentar actituds de consum responsable en persones consumidores.

Descripció
Tallers educatius impartits directament als centres per tècnics del Servei de
Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona, de durada
aproximada d'1 h i 30 minuts, preferentment en horari de matí, i per a un màxim
de 30 alumnes. En el decurs del taller es lliurarà un dossier informatiu.
El nombre de tallers és limitat als recursos tècnics del Servei de Suport a les
Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona.
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Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
Escoles d'Adults
Organitzadors
Diputació de Barcelona
On adreçar-se
Departament Salut Pública i Consum
Observacions
(Departament de Sanitat i Consum de l'Ajuntament de Gavà)
Calendari
Curs escolar

HÀBITS I SALUT. GESTIÓ DE LES RELACION DE
GÈNERE

Violència masclista. Com comença
tot
Objectius
Funcions
Competències
Per què parlar de la violència masclista a l'institut
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És preocupant el fet de la violència masclista
Es denuncia aquest fet prou?
Per què existeix el masclisme?
El punt d'inici en una parella
Indicadors d'abús
La por
Què fer si s'identifiquen aquestes conductes?
Evolució de maltractament
La importància de la detecció dels indicadors de risc
Descripció
Presentació informativa adreçada a joves per tal d'evitar que aquests puguin
ser víctimes susceptibles de patir maltractaments en l'àmbit de la llar o amb la
seva parella.
Durada de la presentació: 60 minuts aproximadament.
Destinataris
1r Batxillerat
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
On adreçar-se
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Calendari
Curs escolar
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MOBILITAT SEGURA

Xerrada-Col·loqui "Evitem
l'accidentalitat"
Objectius
Crear hàbits i actituds de comportament i consciència cívica en l'alumnat per
millorar-ne el comportament a la via pública.
Reflexionar sobre els factors personals de risc com l'errònia i deficient
percepció del risc, la influenciabilitat o la manca d'adaptació.
Contribuir a l'adopció de conductes segures.
Descripció
Una sessió amb una xerrada sobre la mobilitat segura i sostenible, amb la qual
es pretén que els alumnes reflexionin sobre la incidència de determinats factors
de risc en la conducta a l'hora de conduir i com adoptar conductes segures de
conducció que evitin l'accidentalitat.
Destinataris
Cicles formatius
2n Batxillerat
Totes les escoles de Gavà.

Organitzadors
Policia Municipal
On adreçar-se
Policia Municipal
Calendari
Curs escolar
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VALORS CÍVICS I SOLIDARIS. VALORS
SOLIDARIS

La realitat d'un món globalitzat, amb
ulls de jove
Objectius
Incrementar el coneixement dels alumnes de Gavà sobre la realitat dels països
del Sud, impulsant l’adopció d’un compromís personal i d’acció.
Posar a l’abast dels Centres Educatius de Gavà dues accions de transmissió
de valors i informació que posen el focus en els drets humans, la igualtat de
gènere i que tracten d’alertar sobre les causes i conseqüències de la pobresa al
món i la seva relació directa amb la vulneració de drets.
Promoure la participació juvenil a l’àmbit escolar des de l’enfocament de
l’Educació pel Desenvolupament.
Generar actuacions de millora mitjançant l’educació en valors.

Descripció
El programa planteja un espai d’intercanvi d’experiències entre ACCEDE com a
ONG local amb els alumnes dels centres educatius de secundària de Gavà, un
espai on reflexionar sobre els diferents rols en la transformació col·lectiva dels
territoris, a través de l’experiència dels nostres Joves Cooperants i el seu viatge
a Etiòpia al juliol del 2017.
Ells seran els promotors i conductors de l’activitat on mostraran, des d’una
posició d’iguals (joves x joves), com treballen les ONGD’s en la transformació
del territori, quins són els principals reptes de Desenvolupament del Mil·lenni,
que paper juguen les diferents Organitzacions Mundials, Administracions i els
Governs Locals i quines són les diferències més significatives dels països del
Nord i el Sud.
La fórmula és una taula oberta, on els joves escolars poden intervenir, formular
preguntes i contribuir en el procés de construcció del coneixement des d’una
perspectiva participativa i crítica.
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Destinataris
6è Primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r Batxillerat
Organitzadors
Dep. de Joventut i Drets Humans
ACCEDE - Associació Catalana per a la Cooperació, l'esport, el
desenvolupament i l'educació
Implementador
ACCEDE - Associació Catalana per a la Cooperació, l'esport, el
desenvolupament i l'educació
On adreçar-se
Dep. de Joventut i Drets Humans
ACCEDE - Associació Catalana per a la Cooperació, l'esport, el
desenvolupament i l'educació
Calendari
Curs escolar

XARXES SOCIALS SEGURES

Share conductes de risc
Objectius
Incorporar conductes segures a l'hora d'utilitzar la imatge a internet
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Adquirir la responsabilitat que comporta l'ús de les xarxes socials
Conscienciar els tipus de lideratge negatiu i conseqüències finals
Descripció
Taller introduït per un curtmetratge de 30 minuts de duració.
Treball per grups amb anàlisi de rols dels personatges amb preguntes dirigides.
Curtmetratge amb escenes molt reals. Si cal, hi ha la possibilitat d'una
visualització prèvia per a tutors i direcció per valorar el possible impacte de la
realització del taller per part dels alumnes.
El taller té una durada de 90 a 120 minuts.
Destinataris
4t ESO
1r Batxillerat
Organitzadors
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
On adreçar-se
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Calendari
Curs escolar
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Cicles formatius
CIUTADANIA. DRETS HUMANS

Conferències per contruir un món
solidari
Objectius
Establir un espai de debat amb els joves sobre certs temes que poden ser de
gran interès
Sensibilitzara als joves per a la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.
Descripció
La Fundació Internacional Olof Palme amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona ofereix un paquet de 4 conferències per als centres de secundària,
cicles formatius i batxillerat.
Les persones que duen a terme aquestes conferències són professionals en el
tema, professorat d'Universitat que interactuarà amb l'alumnat a l'aula.
S'han de realitzar durant el mes d'octubre d'aquest any i el nombre total ha de
ser de 4 conferències, no podrien ser ni més ni menys, és un paquet pactat
amb la Diputació de Barcelona, sinó no es podran fer.
S'ha fet prova pilot durant el curs 2017-18 i la valoració ha estat molt positiva
per part del professorat i alumnat.
Els temes a escollir són els següents:
1. Causes i consegüències de la pobresa: demografia i explotació de recursos
naturals.
2. Drets Humans: Drets de la infància i de l'adolescència.
3. Igualtat de drets entre homes i dones. Assetjament sexual i altres
discriminacions.
4. Immigració, xenofòbia i radicalització del discurs ideològic.
5. Explotació laboral de nens, nenes i adolescents.
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6. Sostenibilitat i Consum Responsable.
7. L'aigua en el segle XXI: El bé preuat que determina la riquesa de les
nacions?
8. La democràcia en crisis: populismes, fake news i Internet.
9. Gestació subrogada: un debat internacional.
10. El dret a la participació política: contra les dictadures i els règims corruptes.
Com a novetat, s'ha incorporat una conferència dedicada exclusivament a
les conseqüències de la pandèmia del COVID-19.
Destinataris
Batxillerat
Cicles formatius
4t ESO
Organitzadors
Diputació de Barcelona
Departament d' Educació
On adreçar-se
Departament d' Educació
Calendari
1r trimestre curs escolar

CIUTADANIA. DRETS HUMANS

Escoltem als refugiats
Objectius
Millorar el coneixement dels fenòmens migratoris, especialment els vinculats al
desarrelament forçat, i fomentar el respecte dels Drets Humans, alhora que es
recupera la memòria històrica de l'exili català mentre es tracta de prevenir el
racisme i la discriminació cap a la població immigrada.
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Descripció
És una proposta de caràcter educatiu que consisteix en la realització d'una
xerrada d'una persona refugiada i/o sol·licitant d'asil, amb l'objectiu de donar a
conèixer la realitat dels refugiats i de les refugiades que viuen a Catalunya, les
circumstàncies que provoquen la fugida dels seus països d'origen, el fenomen
de la immigració forçada i les conseqüències de la vulneració dels Drets
Humans. L'activitat es complementa amb recursos audiovisuals i amb una Guia
Didàctica dissenyada perquè es pugui treballar el tema a l'aula abans de la
seva realització. El programa compta amb testimonis de diferents països i
causes d'exili i la xerrada es pot oferir en català, castellà, anglès i francès.

Destinataris
4t ESO
1r Batxillerat
2n Batxillerat
CFGS
Organitzadors
Ajuntament de Gavà
Departament de Joventut i Drets Humans
Implementador
Acnur Alt Comissionat de les Nacions. Unides per als Refugiats
On adreçar-se
Dep. de Cooperació
Departament de Joventut i Drets Humans
gavamon@gava.cat
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CIUTADANIA. IGUALTAT

Micromasclismes. Fem un spot no
sexista
Objectius
L'objectiu principal és impulsar un espai d'anàlisi crítica en el que fer un
aprenentatge del llenguatge audiovisual per tal de potenciar espectadores i
espectdores actius i crítics, treballant transverslament quina és la representació
de les dones en els mitjans de comunicació.
Realitzar un procés participatiu-creatiu amb joves per tal de fomentar el discurs
crític cap als mitjans de comunicació, el resultat del qual serà la creació d'un
guió per a un espot publicitari que superi els estereotips sexistes.
Portar l'experiència fora de les aules difonent el treball realitzat per l'alumnat a
diversos espais (mitjans de comunicacio, etc.) per tal de sensibilitzar també la
població general.

Descripció
(RE)IMAGINA'T és un concurs per a l'elaboració d'un guió d'un espot no sexista
adreçat a joves entre 14 i 18 anys. El guió escollit serà produït per TV3 i emès
al programa TAGS.
El procés de creació de l'espot és una activitat per desenvolupar a l'aula i serà
conduïda pel professorat del mateix centre amb el suport de l'Observatori de les
Dones en els Mitjans de comunicació.
En la web www.observatoridelesdones.org, on es troben les indicacions i el
material necessari per elaborar un guió publicitari que superi els estereotips
sexistes.
Un cop finalitzat el concurs, tindrà lloc un acte de cloenda del projecte.
Podeu donar un cop d'ull a les edicions passades a:
https://reimaginat.observatoridelesdones.org/
Destinataris
Educació Secundària
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Batxillerat
Cicles formatius
Organitzadors
Dep. Feminisme, Igualtat i LGTBI
Hi Col·labora
Amb la col·laboració de l'Observatori de les Dones en els mitjans de
comunicació.
On adreçar-se
Dep. Feminisme, Igualtat i LGTBI

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. DESCOBRINT LA
CIÈNCIA

Visita a la Central Tèrmica de Cicle
Combinat del Besòs (CTCC)
Objectius
-Tenir la visió d'una moderna central de cicle combinat respecte a les
convencionals.
-Conèixer de prop el funcionament i els elements importants de la central del
Besòs.

Descripció
La visita a la Central Tèrmica comença en una sala on l'educador/a ubica als
visitants i introdueix els temes teòrics que es desenvoluparan al llarg del
recorregut posterior.
Durant el recorregut, els visitants poden apreciar els elements més importants
de la central: la turbina de gas i de vapor, el transformador, la caldera de
recuperació, la piscina de decantació, la sala de control... tot recolzat per un
dossier d'aprenentatge adaptat al nivell d'estudis cursats. La posta en comú
final facilita la consolidació dels conceptes apresos.
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El material previ necessari es pot descargar gratuïtament en el àrea privada de
la web.
La durada és d'una hora i 45 m. Dilluns i divendres, a les 9.30 o a les 11.30 h i
el nombre d'assistents és un grup classe.
Ubicació de la central: Av. Eduard Maristany, 46-48 de Sant Adrià del Besòs
(Barcelona).
Per fer la reseva heu d'enviar un correu electrònic a:
endesaeduca@enel.com o bé trucar al telèfon: 902500049.
Destinataris
Batxillerat
Cicles formatius
3r ESO
4t ESO
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Endesa Educa
Departament d' Educació
On adreçar-se
Departament d' Educació
Observacions
La visita a la central és gratuïta, però no inclou el transport, l'ha d'assumir
l'alumnat.
Calendari
Curs escolar
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CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Cada aula un cinema
Objectius
Programa online d'educació ambiental que introdueix les noves tecnologies a
l'aula mitjançant audivisuals de temàtiques ambientals. Aquests per ser
projectats a les aules amb l'objectiu de sensibilitzar, conscienciar i educar i
formar a l'alumnat.

Descripció

El FiCMA porta el Cinema Ambiental a les
Escoles
El FiCMA amb el suport d'Ecoembes i la Diputació de Barcelona i amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, posa
a la disposició de totes les escales de Catalunya, Valencia i Balears diversos
programes educatius formats per curtmetratges i documentals curts perquè
puguin ser projectats dins de l'àmbit educatiu, com una eina més d'estudi,
debat i entreteniment.
Es tracta d'una acurada selecció de pel·lícules de no més de 20 minuts de
duració perquè puguin ser projectades en qualsevol moment de la classe i
disposar de temps per parlar i aprofundir sobre el que s'ha vist despertant el
sentit crític dels alumnes i procurant generar debat i opinió.
Aquests programes són de caràcter gratuït i estaran disponibles durant tot el
curs escolar.
Per poder disposar d'aquests programes només cal emplenar una fitxa
d'inscripció per escola o centre educatiu.

Destinataris
Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat
Cicles formatius
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P5
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Diputació de Barcelona
Festival de Cinema Internacional de Medi Ambient (El Petit FICMA)

On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
Diputació de Barcelona
Festival de Cinema Internacional de Medi Ambient (El Petit FICMA)

Calendari
Durant tot el curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Depuradora de Gavà-Viladecans i les
dunes litorals: un ecosistema
singular
Objectius
Descobrir com la depuradora té especial importància en el manteniment de la
qualitat dels espais naturals de seu entorn.
Conèixer la flora, la fauna i les característiques físiques de les dunes litorals de
Gavà.
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Donar a conèixer els diferents usos del sòl d'aquesta zona i la importància de
cadascun d'aquests.
Fomentar el respecte per l'ecosistema i potenciar l'interès dels participants en
l'observació i experimentació.

Descripció
Visita guiada combinada a la depuradora de Gavà i Viladecans i a les dunes
litorals de Viladecans. Aquesta visita permetrà al participant comprendre quines
són les fases i els diferents processos que es duen a terme en una depuradora
i el seu paper per al manteniment de la qualitat de l'aigua i els espais naturals
propers, inclosos els ecosistemes litorals.
La depuradora de Gavà i Viladecans tracta 64 milions de litres d'aigua al dia.
Aquesta instal·lació també regenera l'aigua i produeix energia per a la
instal·lació a partir dels fangs. La platja del Remolar - les Filipines de
Viladecans és un espai on conflueixen tres ecosistemes diferents: el dunar, el
marí i el de riera. Gràcies a la depuradora, que garanteix la preservació de
l'espai, permet que sigui un indret especial ple de vida.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
5è Primària
6è Primària
CFGM
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat)
On adreçar-se
Departament de Medi Ambient
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Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat)
Calendari
Durant tot el curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

La Potabilitzadora. Aula de l'aigua.
Objectius
Conèixer de prop la potabilitzadora més gran de Catalunya.
Tenir informació del seu funcionament i la gestió del cicle urbà de l'aigua.
Conèixer el camí de la potabilització i el tractament de processos que ens
permeten crear aigua potable.
Descripció
La visita a la potabilitzadora (ETAP) de Sant Joan Despí, la més gran de
Catalunya, ens permet descobrir la gestió del cicle urbà de l'aigua,
concretament abans d'arribar a l'aixeta dels usuaris/es, des de la captació de
l'aigua del riu Llobregat i del seu aqüífer, recorrent les diferents etapes del
tractament, fins a la sortida cap a les llars i altres punts de distribució.
La instal·lació compta amb les tecnologies més avaçades, les quals granteixen
la millor qualitat de l'aigua de l'aixeta, tant sanitàriament com
organolèpticament.
Les visites s'estructuren en una part teòrica i una part pràctica (taller i
recorregut per la mateixa planta), segons el perfil del grup i el currículum
educatiu corresponent.
Informació i reserva de dates: 933 423 645.
www.aiguesdebarcelona.cat
Lloc on es troba la potabilitzadora: Ctra. de Cornellà a Sant Boi (C-245), al
costat del riu
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(Sant Joan Despí)
La visita és gratuïta, però el transport públic fins a la planta
potabilitzadora correria a càrrec de l'alumne/a.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
Cicles formatius
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Departament d' Educació
Aigües de Barcelona
Telèfon reserva: 93 342 36 51
On adreçar-se
Aigües de Barcelona
Departament d' Educació
Telèfon reserva: 93 342 36 51
Calendari
Curs escolar

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT. EDUCACIÓ
MEDIAMBIENTAL

Les dunes litorals: Un ecosistema
singular
Objectius
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Descobrir com la depuradora de Gavà-Viladecans té especial importància en el
manteniment de la qualitat dels espais naturals de seu entorn.
Descripció
Visita guiada a un espai natural amb uns ecosistemes molt especials, situats al
litoral de les platges de Gavà. Durant la visita els participants tindran
l'oportunitat de conèixer la flora, la fauna i els elements inerts de tres
ecosistemes diferents: el dunar, el marí i el de riera. Tindran l'oportunitat de
descobrir i investigar els éssers vius que s'hi troben mitjançant claus
dicotòmiques, a més de poder experimentar per ells mateixos els usos del sòl
que té aquest espai mitjançant una dinàmica de joc.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
5è Primària
6è Primària
CFGM
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat
Es necessari que feu la reserva de l'activitat a la central de reserves del
Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat.
Podeu fer la reserva de les diferents activitats del PMES omplint el següent
formulari:
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats
Si teniu qualsevol dubte, truqueu a la central de reserves del programa al 93
238 93 51, o bé envieu un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.

On adreçar-se
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Departament de Medi Ambient
Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Metropolità d'Educació per a la
Sostenibilitat
Es necessari que feu la reserva de l'activitat a la central de reserves del
Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat.
Podeu fer la reserva de les diferents activitats del PMES omplint el següent
formulari:
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/agenda/inscripcions-activitats
Si teniu qualsevol dubte, truqueu a la central de reserves del programa al 93
238 93 51, o bé envieu un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.

Observacions
El centre es farà càrrec del transport. Durada 2h

Calendari
Durant tot el curs escolar

FEM CIUTAT. CIUTAT EDUCADORA

Conductes de risc en els joves
Objectius
Conèixer la responsabilitat penal dels menors
Conèixer què és una identificació policial
Informar i conèixer responsabilitat en:
-Baralles
-Danys, pintades o grafits a la via pública
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-Ús d'armes o objectes perillosos
-Assetjament...
Descripció
Presentació informativa adreçada a alumnes per tal de resoldre tots els dubtes
relacionats amb alguns comportaments dels menors i segons les seves
possibles experiències personals.
Durada de presentació: 60 minuts aproximadament.
Destinataris
Cicles formatius
3r ESO
Totes les escoles de Gavà
Organitzadors
Policia Municipal
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
On adreçar-se
Policia Municipal
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. CIUTAT EDUCADORA

Internet segur IV
Objectius
Oferir informació sobre els perills de l'ús d'Internet.
Oferir consells per fer un ús adequat d'Internet.
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Informar sobre activitats il·legals o perilloses que es poden fer a Internet.

Descripció
Xerrada d'una hora en què agents de la Policia Municipal i Mossos
d'Esquadra explicaran quins són les principals estafes que es fan a internet, bé
sigui per correus electrònics, pàgines web i xarxes socials (compres, contactes,
etc).
Es parlarà sobre les activitats que, de vegades per desconeixement, els joves
poden fer, i que poden ser perilloses o il·legals (portecció de dades, dret a la
intimitat, publicacions d'imatges,etc).
Destinataris
Cicles formatius
Organitzadors
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Policia Municipal
On adreçar-se
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Policia Municipal
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. ELS NOSTRES ESPAIS

Visita a la biblioteca Josep Soler
Vidal
Objectius
Donar a conèixer els serveis de la biblioteca, els seus recursos, i fomentar-ne el
seu ús.
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Descripció
La visita es pot programar a mida respecte l'edat del grup i s' adapta als
interessos que el professorat sol·liciti.
Destinataris
Batxillerat
Cicles formatius
Tota l’ESO
Escolars des d'educació primària fins a educació secundària Col·lectius
interessats.
Organitzadors
Biblioteca Josep Soler Vidal
On adreçar-se
Biblioteca Josep Soler Vidal
Lloc
Biblioteca Josep Soler Vidal
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. JOVES I CIUTAT

Educ@cció
Objectius
Visualitzar i comunicar de forma clara i entenedora el conjunt d'opcions
formatives que hi ha.
Formar als i les joves en l’ús adequat dels serveis i recursos que són al seu
abast i en els mecanismes i procediments habituals de relació amb
l’administració: recerca d'informació, processos de inscripció, matriculació,
sol·licitud de beques..
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Reforçar la difusió del servei d’assessories de La Casa Gran (Assessoria
acadèmica i Assessoria de Mobilitat Internacional)

Descripció
Educ@cció són unes jornades educatives amb un seguit d'activitats adreçades
a facilitar les eines als i les joves per orientar-los en el seu camí acadèmic i
professional.
Com a acte central hi ha la Jornada acadèmica Educ@cció a l'Espai
Maragall, el dia 3 de març de 2021, on a través de l'experiència d'altres joves i
professorat poden conèixer les diferents branques. Una jornada de 9.30 a 13 h
aproximadament.
Un saló de l'ensenyament a La Casa Gran, amb informació detallada sobre
totes les opcions formatives que hi ha: estudis de batxillerat, universitaris i
superiors, cicles de Formació Professional, idiomes i formació ocupacional i
complementària.
La programació es complementarà amb xerrades d'orientació, activitats
grupals, per l'adquisició d'habilitats socials.
Destinataris
1r Batxillerat
2n Batxillerat
CFGM
CFGS
Associacions de mares i pares
Professorat i altres agents educatius
Organitzadors
Dep. Joventut i Drets Humans
La Casa Gran, Centre d'Informació i Recursos per a Joves
On adreçar-se
Dep. Joventut i Drets Humans
La Casa Gran, Centre d'Informació i Recursos per a Joves
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Lloc
ESPAI MARAGALL
Calendari
3 de març 2021

FEM CIUTAT. JOVES I CIUTAT

Mobilitat internacional
Objectius
Oferir les eines i recursos als i les joves per poder gaudir d'experiències
internacionals.
Conèixer altres realitats i altres idiomes.
Descripció
Des l'assessoria de mobilitat internacional de l'Espai Jove La Casa Gran, un
servei que oferix informació, orientació i assessorament de manera
especialitzada i personalitzada, s'ofereix aquesta xerrada..
En aquesta xerrada es coneixerà els procediments bàsics per si es vol anar a
l'estranger per motius acadèmics, de treball, d'aprenentatge d'idiomes,
pràctiques, voluntariat, beques, intercanvis juvenils, programes europeus,...
Es donaran els mitjans i els recursos necessaris per si es vol tenir una
experiència internacional en qualsevol d'aquests àmbits.
Destinataris
1r Batxillerat
2n Batxillerat
CFGS
Organitzadors
Dep. Joventut i Drets Humans
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Implementador
Assessoria de mobilitat internacional de La Casa Gran
On adreçar-se
Dep. Joventut i Drets Humans
lacasagran@gava.cat
936355435

FEM CIUTAT. JOVES I CIUTAT

PIDCES (Punt d'Informació i
Dinamització als Centres d'Educació
Secundària)
Objectius
Donar informació i orientació als i les joves sobre temes del seu interès i, en
especial, sobre temes d'ensenyament, salut, recursos municipals i participació..
Fomentar la participació dels i les estudiants al centre, donant suport als i les
corresponsals, delegats/des i consellers/es escolars.
Fomentar el coneixement i la participació en l'entorn més proper.
Fomentar el paper dels i les joves com a informadors/es als seus companys.
Fomentar la convivència entre els i les joves del centre.

Descripció
El programa es concreta en tres àmbits:
Dinamització d'unes tutories, segons grup d'edat
Dinamització de campanyes de sensibilització de temes d'interès juvenil.
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Atenció directa durant les hores del pati durant els mesos de febrer, març, abril
i començament maig per donar informació sobre orientació acadèmica
Cartellera informativa
Pel que fa a la dinamització d'unes tutories durant el curs, la proposta és la
següent:


1r ESO (1r): Temàtica recursos juvenils
o 1r trimestre, 1 tutoria
o Àmbits temàtics de la xerrada:
 Mapa de serveis juvenils de Gavà
 Visita a La Casa Gran
 Dinàmica que permeti conèixer els recursos i per una altra
banda generar propostes.



3r ESO (3r): Temàtica orientació acadèmica
o 1 tutoria
o Àmbits temàtics:
 Orientació acadèmica
 Itineraris branca coneixment, Cicles, batxillerat
 Altres serveis PQPI, Garantia juvenil, altres
formacions



4t ESO (4t): Temàtica orientació acadèmica
o 2 tutories
o Àmbits temàtics:
 Orientació acadèmica
 Cicles, batxillerat
 Altres serveis PQPI, Garantia juvenil, altra formació
 Orientació inicial laboral

Les campanyes de sensibilització es tracta d'unes accions que tenen
l'objectiu de treballar amb els i les joves les següents temàtiques al voltant de
dies internacionals al voltant dels drets humans, amb la següent proposta de
dates:
L'atenció directa es concretarà una taula informativa durant les hores del pati
per donar informació i orientació acadèmica als i les joves dels centres de
secundària. Un punt d'informació atemporal que aproparà la informació
d'interès juvenil. El calendari es consensuarà amb el centre.
Cartellera informativa: un espai informatiu on de manera regular es penjaran
les informacions d'interès juvenil de la ciutat. Ha de ser un espai interactiu, on
els i les joves també puguin penjar informacions d'interès. També s'establirà un
sistema de comunicació per tal de fer arribar al centre projectes d'interès juvenil
de la ciutat.
La dinamització de projectes als Centres de Secundària a través de
processos participatius, consisteix en donar suport als centres en el disseny i
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realització de projectes.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
Cicles formatius
Organitzadors
Dep. Joventut i Drets Humans
On adreçar-se
Dep. Joventut i Drets Humans
Calendari
Curs escolar

FEM CIUTAT. JOVES I CIUTAT

Visita La Casa Gran. Centre
d'Informació i Recursos per a joves
Objectius
Apropar el servei del Centre d'Informació i Recursos per a joves de La Casa
Gran. Facilitar l'accés dels i les joves estudiants a l'equipament juvenil,
mostrant-los els seus serveis i oferint-los l'oportunitat de gaudir-ne.
Descripció
Xerrades d'una hora de durada a La Casa Gran explicant el servei:
-El Punt d'Informació de La Casa Gran.
-L'assessoria acadèmica, l'assessoria d'emancipació, l'assessoria de salut i
l'assessoria d'associacionisme.
-Recursos i serveis de La Casa Gran (informàtica, cinema, sales polivalents,...)
-Programació juvenil
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-Projectes i participació juvenil.
Es tracta d'una xerrada que pretén mostrar els serveis de l'equipament, però
alhora oferir la possibilitat als i les joves d'implicar-se en processos de
construcció de ciutat.
Aquests continguts variaran segons el cicle i les necessitats del grup a
demanda del centre.
Destinataris
Educació Secundària
Batxillerat
Cicles formatius
Organitzadors
Dep. Joventut i Drets Humans
On adreçar-se
Dep. Joventut i Drets Humans
Observacions
L'horari serà a determinar entre el centre i el Departament de Joventut.
Lloc
La Casa Gran, Centre d'Informació i Recursos per a Joves
Calendari
Gener a maig de 2021
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HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Prevenció de les drogodependències
(per a joves)
Objectius
Informar sobre la normativa aplicable a l'alcohol i a altres drogues.
Conèixer quines són les coneqüències socials, policials i judicials del consum
d'alcohol i/o drogues.

Descripció
Xerrada-taller en què agents de la Policia Municipal i Mossos d'Esquadra
explicaran quina és la normativa que s'aplica al consum d'alcohol i al consum,
elaboració i distribució de substàncies il·legals (drogues) i informaran de les
conseqüències que se'n deriven, tant socials, com policials.

Destinataris
Cicles formatius
3r ESO
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Policia Municipal
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
On adreçar-se
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Policia Municipal
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Calendari
Curs escolar

MOBILITAT SEGURA

Xerrada-Col·loqui "Evitem
l'accidentalitat"
Objectius
Crear hàbits i actituds de comportament i consciència cívica en l'alumnat per
millorar-ne el comportament a la via pública.
Reflexionar sobre els factors personals de risc com l'errònia i deficient
percepció del risc, la influenciabilitat o la manca d'adaptació.
Contribuir a l'adopció de conductes segures.
Descripció
Una sessió amb una xerrada sobre la mobilitat segura i sostenible, amb la qual
es pretén que els alumnes reflexionin sobre la incidència de determinats factors
de risc en la conducta a l'hora de conduir i com adoptar conductes segures de
conducció que evitin l'accidentalitat.
Destinataris
Cicles formatius
2n Batxillerat
Totes les escoles de Gavà.
Organitzadors
Policia Municipal
On adreçar-se
Policia Municipal
Calendari
Curs escolar
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Associacions de mares i pares
FEM CIUTAT. CIUTAT EDUCADORA

Internet segur per a pares
Objectius
- Oferir informació sobre els perills en l'ús incorrecte d'Internet.
- Oferir consells per fer un ús segur d'Internet.
- Informar sobre activitats il·legals o perilloses que es poden fer a Internet.
Descripció
Xerrada-col·loqui en què agents de la Policia Municipal i Mossos
d'Esquadra explicaran quins són els avantatges i els perills de l'ús d'Internet, i
parlaran sobre les activitats que, de vegades per desconeixement, els joves
poden fer, i que poden ser il·legals.
També es donaran consells als pares per ajudar a prevenir situacions de risc.
Destinataris
Associacions de mares i pares
Organitzadors
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Policia Municipal
On adreçar-se
Policia Municipal
Calendari
Curs escolar
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FEM CIUTAT. JOVES I CIUTAT

Educ@cció
Objectius
Visualitzar i comunicar de forma clara i entenedora el conjunt d'opcions
formatives que hi ha.
Formar als i les joves en l’ús adequat dels serveis i recursos que són al seu
abast i en els mecanismes i procediments habituals de relació amb
l’administració: recerca d'informació, processos de inscripció, matriculació,
sol·licitud de beques..
Reforçar la difusió del servei d’assessories de La Casa Gran (Assessoria
acadèmica i Assessoria de Mobilitat Internacional)

Descripció
Educ@cció són unes jornades educatives amb un seguit d'activitats adreçades
a facilitar les eines als i les joves per orientar-los en el seu camí acadèmic i
professional.
Com a acte central hi ha la Jornada acadèmica Educ@cció a l'Espai
Maragall, el dia 3 de març de 2021, on a través de l'experiència d'altres joves i
professorat poden conèixer les diferents branques. Una jornada de 9.30 a 13 h
aproximadament.
Un saló de l'ensenyament a La Casa Gran, amb informació detallada sobre
totes les opcions formatives que hi ha: estudis de batxillerat, universitaris i
superiors, cicles de Formació Professional, idiomes i formació ocupacional i
complementària.
La programació es complementarà amb xerrades d'orientació, activitats
grupals, per l'adquisició d'habilitats socials.
Destinataris
1r Batxillerat
2n Batxillerat
CFGM
CFGS
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Associacions de mares i pares
Professorat i altres agents educatius
Centres de secundària
Organitzadors
Dep. Joventut i Drets Humans
La Casa Gran, Centre d'Informació i Recursos per a Joves
On adreçar-se
Dep. Joventut i Drets Humans
La Casa Gran, Centre d'Informació i Recursos per a Joves
Lloc
ESPAI MARAGALL
Calendari
3 de març 2021

HÀBITS I SALUT. FORMACIÓ I
SENSIBILITATZACIÓ PER A UNS HÀBITS
SALUDABLES

Prevenció de les drogodependències
(per a pares)
Objectius
Informar sobre la normativa aplicable a l'alcohol i altres drogues.
Conèixer quines són les conseqüències socials, policials i judicials del consum
de l'alcohol i/o drogues.
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Descripció
Xerrada-co·loqui en què agents de la Policia Municipal i Mossos d'Esquadra
explicaran quina és la normativa que s'aplica al consum de l'acohol i al consum,
elaboració i distribució de substàncies il·legals (drogues) i informaran de les
conseqüències que se'n deriven, tant socials, com policials.
Destinataris
Associacions de mares i pares
Organitzadors
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Policia Municipal
On adreçar-se
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Policia Municipal
Calendari
Curs escolar

HÀBITS I SALUT. GESTIÓ DE LES RELACION DE
GÈNERE

Violència en l'àmbit familiar per a
mares i pares
Objectius
Violència en la parella: tipus de maltractament i característiques de la violència
Grup d'Atenció a la Víctima (GAV): funcions i competències
Marc legal: conceptes, ordre de protecció o conseqüències psicoloògiques,
socials, físiques i penals.
Informació dels serveis assistencials.
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Descripció
Presentació informativa adreçada a joves per tal d'evitar que aquests puguin
ser víctimes susceptibles de patir maltractaments en l'àmbit de la llar a amb la
seva parella.
Durada de la presentació: 60 minuts aproximadament.
Destinataris
Associacions de mares i pares
Organitzadors
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
On adreçar-se
Mossos d'Esquadra ABP Gavà
Calendari
Curs escolar
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