
Amb el suport de:





A través del projecte CULTURA EMPRENEDORA A 
L’ESCOLA (CUEME) l’alumnat crea i gestiona la seva 
cooperativa, havent de passar per diferents fases: 
constitució, elecció i elaboració dels productes, 
venda i tancament. És un programa multidisciplinar 
innovador i arrelat al territori, ja que es treballa 
des de dins l’escola a través de diferents matèries 
de forma transversal, i alhora, també hi participen 
altres agents locals (administració, empreses, 
entitats socials, entitats financeres, mitjans de 
comunicació...).

Constitució, imatge corporativa, elecció del 
producte, finançament, producció, venda en el 
mercat local i resultats (donació de beneficis a 
entitats socials i realització d’una activitat lúdica).

Treballar els valors, habilitats i capacitats vinculades 
a l’emprenedoria, a través d’una experiència real 
i pràctica. P. ex. el treball en equip, la iniciativa, la 
responsabilitat, la perseverança, l’aprofitament de 
recursos, la creativitat, la solidaritat, etc. Alhora, 
reforçar competències bàsiques.

Per les escoles de Berga: Ajuntament de Berga
Nom: Anna Freixa (Tècnica d’Educació)
Telèfon: 93 821 43 33
Correu electrònic: freixama@ajberga.cat

Per les escoles de la resta del Berguedà:
Agència de Desenvolupament del Berguedà
Nom: Judit Corominas (Tècnica d’Empresa)
Telèfon: 93 824 77 00
Correu electrònic: empresa@adbergueda.cat

Escola bressol
Infantil
Primària (Superior)

2 hores setmanals.

Tot el curs escolar de 
setembre a juny.

CULTURA EMPRENADORA
A L’ESCOLA (CUEME)

DESCRIPCIÓ:

CONTINGUTS:

OBJECTIUS:

CONTACTE:

A QUI S’ADREÇA:

DURADA:

CALENDARI:

Torna a 
l’índex



El certamen BAELLS Water Challenge inclòs 
dintre dels premis TECNO Baells consisteix 
en la creació d’enginys aquàtics per part dels 
alumnes de primària del Berguedà. Es tracta 
de dissenyar enginys nàutics per a  navegar en 
aigües dolces, concretament a l’Embassament 
de la Baells, al Berguedà.  Els enginys es poden 
fer individualment o en equip. Els enginys creats 
s’exhibiran a la zona de la presa de la Baells a 
mitjans de juny en el marc del Festival d’estiu a la 
Baells.

Construir l’enginy nàutic aprofitant el coneixement 
de diverses matèries: plàstica, dibuix, socials, 
naturals, matemàtiques,...

L’objectiu de l’activitat és potenciar l’interès de 
l’alumnat per aquesta àrea de coneixement i per 
aquest territori aplicant-ho a la concepció i al 
desenvolupament dels seus projectes.

Nom: Rosa Colomer (Tècnica de Turisme)
Telèfon: 93 822 15 00
Correu electrònic:
colomeror@adbergueda.cat

Escola bressol
Infantil
Primària

A determinar.

Primavera. Cal 
consultar les bases 
específiques a partir 
del mes de març.

PREMIS TECNO BAELLS

DESCRIPCIÓ:

CONTINGUTS:

OBJECTIUS:

CONTACTE:

A QUI S’ADREÇA:

DURADA:

CALENDARI:

Torna a 
l’índex







Taller que consta de dues parts: una 
primera part on s’explica el conte que 
s’ha triat prèviament i una segona part 
en format taller on es treballa algun dels 
aspectes en l’àmbit de la coeducació.
Es lliurarà una maleta amb 5 contes i una 
proposta d’actuacions coeducatives per
treballar a l’aula.

El conte és un material pedagògic i suport 
privilegiat on introduir nous elements 
que ajudin en els processos d’identificació 
i aprenentatge dels rols de gènere, la 
construcció de la identitat i de les relacions 
afectives.

- Impulsar accions educatives que
ofereixin nous patrons i models de 
relació entre gèneres.

- Acompanyar els nostres infants en la
construcció d’una identitat lliure de 
prejudicis i estereotips.

Nom: Núria Mariano Raventós
Telèfon: 93 821 35 53 ext. 325
Correu electrònic: igualtat@ccbergueda.cat

Escola bressol
Infantil
Primària

La persona encarregada d’explicar el conte, 
s’incorpora a l’aula i realitza el taller.
Es preveu un total d’una hora i mitja per taller.

De setembre
a desembre

“Ni fades ni prínceps”
Tallers i conta contes coeducatius

DESCRIPCIÓ:

CONTINGUTS:

OBJECTIUS:

CONTACTE:

A QUI S’ADREÇA:

DURADA:

CALENDARI:

Torna a 
l’índex





El conte està adreçat a infants de 3 a 6 
anys, tot i que també es pot fer servir amb 
nens i nenes de fins a 8 anys, i explica 
les il·lusions de la Hala, la filla gran d’una 
família de 4 membres que viatja des de 
Síria fins a Europa.

El conte està adreçat a infants de 3 a 6 
anys, tot i que també es pot fer servir amb 
nens i nenes de fins a 8 anys, i explica 
les il·lusions de la Hala, la filla gran d’una 
família de 4 membres que viatja des de 
Síria fins a Europa.

- Sensibilitzar sobre la pèrdua, sentit de
pertinença.

- Sensibilitzar sobre dret refugi.

Nom: Marta Subirana
            (en representació grup SABER)
Telèfon: 93 821 35 53
Correu electrònic: msubirana@ccbergueda.cat

Escola bressol
Infantil
Primària (Cicle Inicial)

2 hores.

Cal concretar-ho 
amb el grup
SABER

“Activitats de sensibilització sobre moviments 
migratoris: CONTE, VULL TORNAR A BALLAR

DESCRIPCIÓ:

CONTINGUTS:

OBJECTIUS:

CONTACTE:

A QUI S’ADREÇA:

DURADA:

CALENDARI:

Torna a 
l’índex



La crisi humanitària del 2015 ha generat canvis i una nova situació en la societat dels països que acullen a 
les persones refugiades. Aquestes activitats, organitzades en dues sessions d’una hora, estan pensades per 
sensibilitzar els alumnes respecte les dificultats que viuen les persones que fugen de països amb conflictes 
bèl·lics i, alhora, fer-los adonar de com poden contribuir, a títol personal, a millorar l’acollida de nous companys 
refugiats. S’aconsella relacionar aquestes activitats amb les dues sessions del mòdul de formació per a famílies 
sobre “l’acollida a les famílies refugiades”.

SESSIÓ 1 Què passa a Síria? (1h)
En una sessió anterior el mestre demana als alumnes que portin a l’aula notícies que parlin de conflictes bèl·lics 
arreu del món. Es comença la sessió comentant breument les notícies que els alumnes han portat i situant en un 
mapamundi a quins països succeeixen aquests conflictes bèl·lics.  A continuació, el mestre demana als alumnes 
que s’organitzin en grups de tres i els explica que treballaran sobre els refugiats que fugen dels conflictes bèl·lics. 

Els alumnes disposaran d’un qüestionari que hauran de respondre veient el capítol del programa InfoK de TV3 dedicat als refugiats sirians. Abans de veure 
el programa, els alumnes disposaran d’uns minuts per llegir les preguntes. Durant el programa els alumnes hauran de prendre notes.  Visualització del 
monogràfic Especial refugiats del programa InfoK de TV3. En acabar el programa, els alumnes comparen amb els companys del petit grup les respostes que 
han donat. Tot seguit, es fa una posada en comú en gran grup. 
SESSIÓ 2: Acomidar-se (1h)
El mestre comença la sessió amb una activitat que permetrà entendre als alumnes el concepte de “dret”. Es tracta d’una dinàmica en què el mestre ha de 
limitar-se a donar instruccions, sense fer valoracions, per tal que siguin els alumnes els que verbalitzin què han sentit. A continuació, el mestre passa el vídeo 
Así se despidió de su hogar una niña refugiada siria (La Vanguardia) S’inicia una conversa a partir del que han sentit en veure’l per tal d’analitzar quines 
situacions s’estan produint a Síria que dificulten la vida dels infants i quins drets de la Convenció de Drets dels Infants es vulneren en els conflictes bèl·lics.
El mestre presenta als alumnes “La convenció dels Drets dels Infants”. Els alumnes s’organitzen en petits grups i, consultant el document a l’ordinador, un 
secretari de cada grup omple un qüestionari. A continuació es fa una posada en comú sobre la informació que han trobat. Un cop acabada la posada en 
comú, el mestre pot fer reflexionar als alumnes sobre la manca de drets que han pogut patir els infants refugiats. Pot també demanar-los que pensin activitats 
quotidianes per acollir nous companys que hagin viscut aquestes situacions. Per acabar la sessió, el mestre demana als alumnes que facin una autoavaluació 
sobre la sessió.

- Sensibilitzar-se sobre la situació de les persones refugiades a conseqüència dels conflictes bèl·lics. 
- Identificar emocions i sentiments que poden sentir els infants refugiats. 
- Saber per què hi ha tants refugiats sirians. 
- Conèixer la “Convenció dels Drets dels Infants”. 
- Desenvolupar el valor de l’empatia i la solidaritat davant del problema dels refugi.

Nom:
Marta Subirana (en 
representació al Grup SABER)
Telèfon: 
93 821 35 53
Correu electrònic: 
msubirana@ccbergueda.cat

Escola bressol
Infantil
Primària (Cicle superior)

2 hores

Activitats de sensibilització sobre moviments 
migratoris: Els refugiats, inici d’una nova vida.

DESCRIPCIÓ:

CONTINGUTS:

OBJECTIUS:

CONTACTE:

A QUI S’ADREÇA:

DURADA:

Torna a 
l’índex



Avatars és un joc adreçat a nois i noies de cicle superior de 
primària i primer cicle d’ESO que els fa viure en primera 
persona les situacions que es troben les persones refugiades. 
Ha estat elaborat conjuntament per membres d’Irènia-Jocs 
de pau i cooperació i el grup d’educació de la plataforma 
Stop Mare Mòrtum. Els alumnes faran un procés migratori 
(recorregut) on en 4-6 etapes aniran definit el seu recorregut. 
Cada fase tindrà dues opcions, entre les quals hauran d’anar 
prenent decisions. En funció de la decisió que prengui, 
s’avançarà cap a una o altra situació. Es plantegen fins a 
un màxim de 6 situacions. L’activitat és modular. Abans de 
començar el joc, es decidirà quants cas/os (1- 5 tipus de 
refugiats) es treballaran en funció de les característiques del 
grupclasse, dels temes/projectes que s’estiguin treballant. Es 
pot dividir el grup-classe fins a 5 grups, amb el qual tractarem 
5 causes de migració/tipus de refugiat: - Gènere: Pakistan - 
Econòmica: Àfrica occidental - Conflicte armat/guerra: Síria - 
Polític: Sahrauí de la zona ocupada - Ètnic- religiós: Tibet.

- Conèixer les diferents causes de migració (el perquè la gent 
es veu obligada a marxar del seu lloc d’origen.
- Prendre consciència de les diferents causes de la migració i 
tipus de refugiats. 
- Treballar l’empatia dels infants amb les històries (cicle 
superior). 

Nom:
Marta Subirana
Telèfon:
93 821 35 53
Correu electrònic:
msubirana@ccbergueda.cat

Escola bressol
Infantil
Primària (Cicle superior)

90 minuts

Cal concretar-ho 
amb el grup SABER

Activitats de sensibilització sobre 
moviments migratoris: AVATAR.

CONTINGUTS:

OBJECTIUS: CONTACTE:

A QUI S’ADREÇA:

DURADA:

CALENDARI:

Torna a 
l’índex





L’activitat consta de dues parts:
- Narració d’un conte que parla de la diversitat funcional, es

pot escollir entre diferents contes que parlaran d’acceptació 
de la diferència, mobilitat reduïda, de salut mental, 
demències,...

- El taller del conte es complementa  amb una maleta
pedagògica amb diferents contes que tracten la diversitat, per 
tal que el professor/a ho pugui continuar treballant a l’aula.

Els contes i materials de la maleta pedagògica inclusiva 
treballarà la diversitat funcional des de diferents vessants: 
emocions, diferència i diversitat, diversitat funcional física, 
sensorial, intel·lectuals i trastorns de salut mental.
La sessió de narració del conte es farà amb diverses entitats 
expertes de la comarca o de fora i es comptarà amb diferents 
suports titelles, música,...

- Fomentar actituds receptives i positives, respecte a les 
persones amb diversitat funcional i promoure’n la inclusió
- Educar en la diversitat, oferir maneres de resoldre conflictes a 
través del diàleg i la comunicació i defensar el respecte per les 
diferents maneres de ser.
- Promoure el reconeixement de les capacitats, els mèrits i 
les habilitats de les persones amb discapacitat i de les seves 
aportacions a la societat.

Nom: Rosa Genovès i Sala
Telèfon: 93 821 35 53
Correu electrònic:
genovesr@ccbergueda.cat

Escola bressol
Infantil
Primària

La sessió de contes durarà uns 
45 minuts.

De gener a 
juny de 2018CONTES i MALETES INCLUSIVES

DESCRIPCIÓ:

CONTINGUTS:

OBJECTIUS:

CONTACTE:

A QUI S’ADREÇA:

DURADA:

CALENDARI:

Torna a 
l’índex





Xerrada informativa de què és el Consell 
Comarcal del Berguedà, quines són les 
seves funcions i com s’estructura política i 
tècnicament.

- Què és un Consell Comarcal 
- Consell Comarcal del Berguedà
- Estructura del Consell Comarcal (Ple,

President, Gerent, Equip de govern. Grup 
oposició, Consell d’Alcaldes, Consell de 
Presidència, Junta de Portaveus, Comissió 
de Comptes...)

- Les àrees del Consell Comarcal del
Berguedà

- Organigrama del Consell Comarcal del
Berguedà

- Quantes comarques hi ha a Catalunya?
- Quants Ajuntaments hi ha al Berguedà?

- Donar a conèixer el Consell Comarcal del
Berguedà.

- Explicar que és un Consell Comarcal i
com s’estructura.

Nom:  Queralt  Cortina 
Telèfon:  93 821 35 53 / 93 595 03 28
Correu electrònic:
queraltcortina@ccbergueda.cat

Escola bressol
Infantil
Primària

1 hora o 1 hora i 30 minuts.

Durant
el curs

Conèixer el Consell Comarcal
del Berguedà

DESCRIPCIÓ:

CONTINGUTS:

OBJECTIUS:

CONTACTE:

A QUI S’ADREÇA:

DURADA:

CALENDARI:

Torna a 
l’índex



Xerrada als centres sobre el voluntariat.

- Donar a conèixer els diferents tipus de
voluntariat

 - Què vol dir ser voluntari

Nom: Queralt Cortina
Telèfon: 93 821 35 53 / 93 595 03 28
Correu electrònic:
queraltcortina@ccbergueda.cat

Escola bressol
Infantil
Primària

1 hora o 1 hora i 30 minuts.

Durant 
el curs

Xerrada sobre el Voluntariat

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIUS:

CONTACTE:

A QUI S’ADREÇA:

DURADA:

CALENDARI:

Torna a 
l’índex

- Donar a conèixer el Voluntariat a
Catalunya

- Què vol dir ser voluntari
- Tipus de Voluntariat

CONTINGUTS:





Visites guiades a les depuradores del Berguedà: 
Berga, Gironella, Puig-reig, Casserres, Cercs, Sant 
Corneli, Bagà-Guardiola de Berguedà, Castellar de 
n’Hug i la Pobla de Lillet.

La sortida consta d’una visita guiada per la cap de 
planta i una explicació adequada a les necessitats 
curriculars i edats dels alumnes.

- Conèixer el funcionament de les depuradores
- Veure la quantitat de residus que arriben

a les depuradores a través del clavegueram 
(toballoletes)

- Integrar les bones pràctiques ambientals amb el
sanejament.

Nom:  Gemma Vinyes (Àrea de 
Territori i Medi Ambient)
Telèfon:  93 821 35 53
Correu electrònic:
gvinyes@ccbergueda.cat 

VISITA A LES ESTACIONS
DEPURADORES DEL BERGUEDÀ

DESCRIPCIÓ:

CONTINGUTS:

OBJECTIUS:

CONTACTE:

Torna a 
l’índex

Les visites s’adapten 
als calendaris dels 
centres, poden ser 
de matí o tarda.

CALENDARI:

Aproximadament entre 1 i 2 hores 
en funció del què demana el centre 
educatiu. El desplaçament va a càrrec 
dels centres.

DURADA:

Escola bressol
Infantil
Primària

A QUI S’ADREÇA:



Visita guiada a l’Abocador comarcal del Berguedà 
i/o planta de triatge per tal de veure la gestió dels 
residus municipals, tant els de rebuig en el cas de 
l’abocador com els de la recollida selectiva a la 
planta de triatge que hi ha al Berguedà.

La sortida consta d’una visita guiada pels 
explotadors de l’abocador o la planta de triatge 
per les instal·lacions i acompanyada d’una 
explicació més tècnica.

- Conèixer el funcionament de l’abocador i/o
planta de triatge

- Veure què passa amb els residus després de la
recollida municipal.

- Veure la importància de reciclar bé.

VISITA A L’ABOCADOR
i/o PLANTA DE TRIATGE

DESCRIPCIÓ:

CONTINGUTS:

OBJECTIUS:

Torna a 
l’índex

Nom:  Gemma Vinyes (Àrea de 
Territori i Medi Ambient)
Telèfon:  93 821 35 53
Correu electrònic:
gvinyes@ccbergueda.cat 

CONTACTE:

Les visites s’adapten 
als calendaris dels 
centres, poden ser 
de matí o tarda.

CALENDARI:

Aproximadament entre 1 i 2 hores 
en funció del què demana el centre 
educatiu. El desplaçament va a càrrec 
dels centres.

DURADA:

Escola bressol
Infantil
Primària

A QUI S’ADREÇA:



Visita guiada a una de les tres deixalleries del 
Berguedà: Berga, Guardiola de Berguedà
i Puig-reig.

La sortida consta d’una visita guiada pels 
explotadors de la deixalleria per la instal·lació i 
acompanyada d’una explicació més tècnica sobre 
com es gestionen els residus un cop allà.

- Conèixer el funcionament de les deixalleries.
- Veure què passa amb els residus després de ser 
dipositats a les deixalleries.
- Veure la importància de reciclar bé.

Nom:  Gemma Vinyes (Àrea de 
Territori i Medi Ambient)
Telèfon:  93 821 35 53
Correu electrònic:
gvinyes@ccbergueda.cat 

VISITA A LES DEIXALLERIES

DESCRIPCIÓ:

CONTINGUTS:

OBJECTIUS:

CONTACTE:

Torna a 
l’índex

Les visites s’adapten 
als calendaris dels 
centres, poden ser 
de matí.

CALENDARI:

Aproximadament 1 hora en funció 
del què demana el centre educatiu. El 
desplaçament va a càrrec dels centres.

DURADA:

Escola bressol
Infantil
Primària

A QUI S’ADREÇA:


