
Amb el suport de:

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT 
DEL BERGUEDÀ

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
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Coses a tenir en compte

Durant els tallers, en tot moment hi ha d'haver un/a 
mestre/a de suport dins de l'aula. 

El centre no pot afegir a més alumnat del que s'ha 
quedat prèviament amb el Consell o l'Agència. 

El centre es compromet a fer difusió dels 
materials que el Consell o l'Agència facilita. 

2



<C 
01::: 

0 
� 
u., 

z 
u., 
01::: 
c.. 

:E: 
u., 

<C 
01::: 
=> 
I • 

=> 

u 

�GtNC\� DE DE.SENVOLUP�MENT DEL �ERGUEDl\ 



ADB 4

Escola bressol
Infantil
Primària (Cicle superior)

CONTINGUTS

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).

OBJECTIUS

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.

DESCRIPCIÓ

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...). 

CONTACTE

Per les escoles de Berga: 
Ajuntament de Berga

Anna Freixa (Tècnica d’Educació)

93 821 43 33

freixama@ajberga.cat

Per les escoles de la resta del 
Berguedà:

Agència de Desenvolupament del 
Berguedà

Judit Corominas (Tècnica 
d’Empresa)

93 824 77 00

empresa@adbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

2 hores setmanals

CALENDARI

Tot el curs escolar  
de setembre a juny

CUEME
Cultura Emprenedora a l’Escola
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“Ni fades ni prínceps” 
Conta contes coeducatiusIGUALTAT I IDENTITAT DE GÈNERE 6

Escola bressol
Infantil
Primària

CONTINGUTS

Conta contes, on s’explica un conte 
que treballa aspectes vinculats a 
la coeducació ( igualtat, gènere, 
diversitat...) mitjançant elements 
musicals, plàstics o manipulatius.  
Existeixen uns recursos limitats per tant 
la concessió de l’activitat serà per 
rigorós ordre d’inscripció. El centre s’ha 
de comprometre a lliurar la fitxa de 
valoració en el termini d’una setmana.

· 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.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Conta contes, on s’explica un conte que 
treballa aspectes vinculats a 
la coeducació ( igualtat, gènere, 
diversitat...) mitjançant elements 
musicals, plàstics o manipulatius.  
Existeixen uns recursos limitats per tant 
la concessió de l’activitat serà per 
rigorós ordre d’inscripció. El centre s’ha 
de comprometre a lliurar la fitxa de 
valoració en el termini d’una setmana.

CONTACTE

Núria Mariano Raventós 

93 821 35 53 ext. 325 

igualtat@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA 

45 minuts.

CALENDARI

De setembre a juliol

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

Ni fades 
ni prínceps

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf5WaRvPNUM9vbsns5StIS3hWU7z2ynSZ1bbX6sC3-cgJ4tw/viewform


“Ni fades ni prínceps” 
Maleta de coeducacióIGUALTAT I IDENTITAT DE GÈNERE 7

Escola bressol
Infantil
Primària (cicle inicial)

CONTINGUTS

Els contes  són un material pedagògic i 
de 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.

· Apropar amb la lectura nous patrons i
models de relació entre gèneres.

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

· Impulsar la lectura i la reflexió sobre
la igualtat de gènere.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Maleta amb contes coeducatius on es 
treballen els valors que combaten les 
discriminacions de gènere i que 
contribueixen a fomentar un nou 
esquema social pel que fa a la igualtat 
de gènere, podent realitzar un treball a 
les aules.  Al llarg del curs els centres 
podran disposar del conjunt de la 
maleta de coeducació  composta per 
diferents contes per treballar amb 
l’alumnat.

CONTACTE

Núria Mariano Raventós 

93 821 35 53 ext. 325 

igualtat@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA 

Es treballa al llarg 
de tot el curs

CALENDARI 

De gener a juny

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

Ni fades 
ni prínceps

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf5WaRvPNUM9vbsns5StIS3hWU7z2ynSZ1bbX6sC3-cgJ4tw/viewform


“Ni fades ni prínceps” 
Maleta viatgeraIGUALTAT I IDENTITAT DE GÈNERE 8

Escola bressol
Infantil
Primària (cicle inicial)

CONTINGUTS

Els contes  són un material pedagògic i 
de 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.

· Apropar amb la lectura nous patrons
i models de relació entre gèneres.

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

· Introduir continguts de coeducació
entre les famílies.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Maletes amb contes coeductius, on es 
treballen els valors que combaten les 
discriminacions de gènere i que 
contribueixen a fomentar un nou 
esquema social pel que fa a la igualtat 
de gènere.

Al llarg del curs els centres podran 
disposar de la maleta viatgera 
composta per diferents contes per 
treballar alumnat i famílies. Es demana 
enviar la valoració de l’activitat en un 
període de 15 dies una vegada 
finalitzada l’utilització del recurs. 

CONTACTE

Núria Mariano Raventós 

93 821 35 53 ext. 325 

igualtat@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA 

Es treballa al llarg 
de tot el curs

CALENDARI

De setembre a juny

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

Ni fades 
ni prínceps

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf5WaRvPNUM9vbsns5StIS3hWU7z2ynSZ1bbX6sC3-cgJ4tw/viewform


“Ni fades ni prínceps” 
Taller i conta contes coeducatiusIGUALTAT I IDENTITAT DE GÈNERE 9

Escola bressol
Infantil
Primària

1 hora 30 min

CONTINGUTS

El conte és un material pedagògic i de 
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.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Taller que consta de dues parts:

·Explicació del conte triat prèviament

·Treball d’aspectes relacionats amb la

coeducació 

CONTACTE

Núria Mariano Raventós 

93 821 35 53 ext. 325 

igualtat@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI

De setembre a desembre

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

Ni fades 
ni prínceps

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf5WaRvPNUM9vbsns5StIS3hWU7z2ynSZ1bbX6sC3-cgJ4tw/viewform


DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL 10

Escola bressol
Infantil
Primària

1 hora 

CONTINGUTS

Els contes inclusius treballaran 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.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

L’activitat consta de dues parts: 
narració d’un conte que parla de 
la diversitat funcional (s’escolleix entre 
diferents contes que parlen 
d’acceptació de la diferència, mobilitat 
reduïda, salut mental, demències…) i el 
taller del conte que es complementa 
amb l’entrega de contes que tracten la 
diversitat per tal que el professor/a ho 
pugui continuar treballant a l’aula. 
Activitat limitada que s’adaptarà a les 
edats dels sol.licitants.

CONTACTE
Rosa Genovès 

93 821 35 53 

rgenoves@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI 

De gener a maig 

“Contes inclusius”
Parlem de diversitat amb els infants

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

Contes 
inclusius

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Xsajic6TRPnLDNTECkF-Q4qhpWfU35fXl0igSk8IDf35Vw/viewform?usp=sf_link


Escola bressol
Infantil
Primària (cicle inicial i cicle mitjà)

CONTINGUTS

·

·

·

·

·

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

CONTACTE

DURADA

CALENDARI

INS RIU-TE!

11

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQLt-1kD9C9y9HCaG2fpk0X6ErOBplieaOQpSUp_yu6nuQag/viewform?usp=sf_link


Escola bressol
Infantil
Primària (cicle inicial i cicle mitjà)

CONTINGUTS

·

·

·

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

CONTACTE

DURADA

CALENDARI

Clicant aquí

INSRIU-TE!

12

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQLt-1kD9C9y9HCaG2fpk0X6ErOBplieaOQpSUp_yu6nuQag/viewform?usp=sf_link


MIGRACIONS.
REFUGI I CONVIVÈNCIA

13

Escola bressol
Infantil
Primària (cicle superior)

2 hores

CONTINGUTS

A través d’un exercici vivencial, es 
fomenta l’empatia per analitzar les 
característiques, les causes i les 
conseqüències del procés migratori. 

· Empatitzar amb les persones que
viuen processos migratoris.

· Fomentar la cohesió social, la
solidaritat.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Joc en què cada grup fa el recorregut 
d’un procés migratori en funció de la 
ruta que ha escollit. Els i les joves han 
de prendre decisions i es troben amb 
diferents situacions que els fan posar a 
la pell de la persona migrant.

Posteriorment al joc, es fa una posada 
en comú de les vivències i un debat 
sobre allò que viuen les persones que 
emigren.

Taller limitat. Acceptació per ordre de 
sol·licitud. CONTACTE

Marta Subirana

93 821 35 53 

msubirana@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI 

Durant el curs

AVATARS
Joc de simulació

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

AVATARS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5tJ2Bhx-u_dB4ZpLsdHiLY0E7IuqOcPQsnBSi_13F7oEkzQ/viewform?usp=sf_link
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Escola bressol
Infantil
Primària (cicle inicial i cicle mitjà)

90 minuts

CONTINGUTS

El conte parla de la mobilitat i la 
necessitat de marxar d’un lloc per 
buscar oportunitats.  Es parla del 
conflicte en l’entorn més proper i de 
com pot ser una oportunitat per 
aprendre.

· Aproximació i reflexió sobre la
guerra, la solidaritat, l’esperança

· Foment de l’empatia amb els
infants que han de fugir de la guerra

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Narració i comentari d’un conte per 
part de la mateixa autora sobre una 
nena que ha de fugir de la guerra.  Al 
final de la narració del conte s’inicia 
una activitat plàstica de suport a la 
narració. Tallers limitats. Acceptació 
per ordre de sol·licitud.

CONTACTE

Marta Subirana

93 821 35 53 

msubirana@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI 

Durant l’any

La història de la Nut
Taller a partir del conte

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

La història 
de la Nut

MIGRACIONS.
REFUGI I CONVIVÈNCIA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5tJ2Bhx-u_dB4ZpLsdHiLY0E7IuqOcPQsnBSi_13F7oEkzQ/viewform?usp=sf_link
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Escola bressol
Infantil
Primària 

2 hores

CONTINGUTS

El joc consisteix a fer 5 proves i és 
important explicar als infants que no 
es tracta només de superar les 
proves, sinó que es valorarà la 
participació dels membres del grup, 
l’aportació que ha fet cada membre 
i el treball en equip, la presa de 
decisions i la capacitat d’escoltar 
els companys i les companyes. A 
continuació s’expliquen les proves: 
cursa de les cadires (habilitat 
psicomotriu), el jeroglífic 
(habilitatcognitiva), el collage 
(habilitat artística), el problema 
(habilitat cognitiva) i el limbo 
(habilitat psicomotriu).

· Introduir el concepte de diversitat
com aspecte positiu i enriquidor.
· Foment de l’empatia amb els
infants que han de fugir de la guerra
· Introduir el concepte de les
desigualtats socials.
· Educar en el concepte de superació
enfront de competició.
· Trobar solucions als problemes
proposats des del diàleg.
· Donar a conèixer el Dia de la No-
Violència i la Pau (si aquesta activitat
es fa en el marcdel DENIP).

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

La sessió comença amb un petit i 
breu acostament als conceptes de 
diversitat, desigualtat i cooperació. 
Això es fa amb algunes imatges o 
fotografies que generin interès, ja que 
permeten entendre millor els 
conceptes. D’entrada dividirem el 
grup-classe en petits subgrups de 4 
aproximadament. 

CONTACTE

Marta Subirana

93 821 35 53 

msubirana@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI 
Aquesta activitat es proposa com a 

taller per al Dia de la No-Violència i la 

Pau, el dia 31 de gener. També es pot 

realitzar en altres dates

Cooperem o competim 
Cooperem o competim  a l’aula

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

Cooperem
o competim

MIGRACIONS.
REFUGI I CONVIVÈNCIA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5tJ2Bhx-u_dB4ZpLsdHiLY0E7IuqOcPQsnBSi_13F7oEkzQ/viewform?usp=sf_link
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Escola bressol
Infantil
Primària (cicle inicial)

2 hores

CONTINGUTS

Conte i proposta didàctica per 
treballar els continguts del conte 
Vull Tornar a Ballar

· Aproximació i reflexió sobre la
guerra, la solidaritat, l’esperança

· Foment de l’empatia amb els infants
que han de fugir de la guerra

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Les propostes de treball que fem 
pels infants de 3 a 6 anys, algunes 
de les quals són vàlides també fins a 
8 anys,  parteixen del conte “vull 
tornar a ballar!”. Aquest narra el 
viatge cap a Europa d’una nena 
siriana, que, junt amb la seva família, 
ha de marxar del seu país per culpa 
de la guerra. Per una banda, s’hi  
presenten diferents activitats  per a la 
comprensió del conte que fan 
imaginar les vivències dels infants 
refugiats que fugen d’una guerra.

CONTACTE

Marta Subirana

93 821 35 53 

msubirana@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI 
Durant tot el curs.

Vull tornar a ballar
Taller a partir del conte “Vull tornar a ballar”

INSCRIU-TE!
Clicant aquíVull tornar 

a ballar 

MIGRACIONS.
REFUGI I CONVIVÈNCIA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5tJ2Bhx-u_dB4ZpLsdHiLY0E7IuqOcPQsnBSi_13F7oEkzQ/viewform?usp=sf_link
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Escola bressol
Infantil
Primària (cicle inicial)

1 hora

CONTINGUTS

Treball a través de rondalles dels 
valors de l’amistat, la solidaritat i el 
respecte.

· Treballar els valors de l’amistat, la
solidaritat i el respecte mitjançant la
narració teatralitzada de diversos
indrets de la Mediterrània.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Narració de contes teatralitzats 
sobre animals amics, que s’ajuden, 
s’estimen i es respecten. En funció 
de les característiques del grup (si 
són més o menys moguts, capacitat 
d’atenció, nivell de coneixement de 
català, etc) i previ acord amb el 
centre educatiu /biblioteca es 
narraran 1, 2 o 3 contes. Si es 
decideix explicar-ne només un, es 
podrà fer una manualitat que 
consisteix en fer una careta de conill 
(un dels personatges dels conte) per 
a cada infants i fins i tot una careta 
de la guineu. 

CONTACTE

Marta Subirana

93 821 35 53 

msubirana@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI 
Durant tot el curs.

Rondalles de pau i amistat
Amistat, solidaritat i respecte

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

Pau i 
amistat

MIGRACIONS.
REFUGI I CONVIVÈNCIA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5tJ2Bhx-u_dB4ZpLsdHiLY0E7IuqOcPQsnBSi_13F7oEkzQ/viewform?usp=sf_link


18Companys de viatge
Joc simbòlic

MIGRACIONS.
REFUGI I CONVIVÈNCIA

2 hores

CONTINGUTS

A partir de les històries d’Ivine i Malak (que 
van marxar sense maleta cercant nous 
horitzons...) connectem 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...i aniran 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 
nois i noies del tot propers a nosaltres.
Partirem d’uns curtmetratges dels 
protagonistes “Ivine i el coixí” i “Malak i el 
vaixell” per conèixer dues històries de 
nenes refugiades. 

· Empatitzar sobre les situacions
que viuen les persones que han de
fer desplaçaments forçats

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Jocs simbòlic per apropar-nos 
vivencialment al seguit de dificultats, 
obstacles i perills que envolten els 
refugiats i desplaçats en el seu viatge, 
així com les emocions i sentiments que 
aquesta situació comporta

CONTACTE

Marta Subirana

93 821 35 53 

msubirana@ccbergueda.cat

DURADA

CALENDARI 

Durant el curs

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

Companys
de viatge

Escola bressol 
Infantil
Primària (cicle  superior)

A QUI S’ADREÇA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5tJ2Bhx-u_dB4ZpLsdHiLY0E7IuqOcPQsnBSi_13F7oEkzQ/viewform?usp=sf_link


19Un viatge no triat
Joc de simulació i de taula

MIGRACIONS.
REFUGI I CONVIVÈNCIA

CONTACTE

Marta Subirana

93 821 35 53 

msubirana@ccbergueda.cat

2 hores

CALENDARI 

Durant el curs

CONTINGUTS

S’analitza el concepte de conflicte, les 
seves causes i conseqüències des 
d’una perspectiva àmplia partint 
d’experiències properes a l’alumnat i 
dels quals en tenim exemples propers 
a la Mediterrània, en especial a la 
guerra de Síria.

· Empatitzar amb les persones que
han de fugir del seu país.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Joc en què els infants poden empatitzar i 
imaginar les vivències de les persones 
que han de fugir del seu país i realitzar 
“un viatge no triat”. En el decurs 
d’aquest joc, els i les jugadores, segons 
l’atzar i les decisions que han hagut de 
prendre, viuran d’una manera o altra les 
diferents vicissituds que han d’afrontar 
les persones refugiades en el seu viatge 
cap a un lloc segur. Per acabar es fa una 
posada en comú del contingut de la 
sessió i s’obre un debat. 

Taller limitat. Acceptació per ordre de 
sol·licitud. 

A QUI S’ADREÇA

DURADA

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

Un viatge 
no triat

Escola bressol
Infantil
Primària (cicle inicial i cicle mitjà)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5tJ2Bhx-u_dB4ZpLsdHiLY0E7IuqOcPQsnBSi_13F7oEkzQ/viewform?usp=sf_link
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Escola bressol
Infantil
Primària

CONTINGUTS

Es presenta la figura del voluntari i 
les seves funcions, els diferents 
tipus de voluntariat i l’impacte que 
els programes poden tenir a nivell 
personal i de societat.

· Informar sobre l’oferta de
programes de voluntariat

· Potenciar els projectes de
voluntariat a Catalunya

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Xerrada on es presenten diferents 
programes de voluntariat que es duen 
a terme durant tot l’any a Catalunya.

CONTACTE
Queralt Cortina 

938213553 

qcortina@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

1 hora - 1 hora i mitja

CALENDARI 

Durant el curs

Vols ser voluntari?
Xerrada informativa

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

INFORMACIONS SOBRE 
SERVEIS I RECURSOS

Vols ser
voluntari?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIVnl4C_DoFE8leia7b9Q4wfk-_HjXKhddQrNDDUfP8g_QjQ/viewform?usp=sf_link


INFORMACIONS SOBRE 
SERVEIS I RECURSOS

21

Escola bressol
Infantil
Primària

Durant el curs

CONTINGUTS

S’introdueix la institució dels Consells 
Comarcals i la seva estructura política. 
Es presenten les diferents àrees del 
Consell Comarcal del Berguedà. 

· Donar a conèixer el Consell
Comarcal del Berguedà.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Xerrada on es presenta el Consell 
Comarcal del Berguedà, les seves 
funcions i estructura política i tècnica.

CONTACTE

Queralt Cortina 

93 821 35 53 / 93 595 03 28 

queraltcortina@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

1 hora o 1 hora i 30 minuts.

CALENDARI

Coneix el Consell Comarcal del Berguedà
Xerrada informativa

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

Coneix el
CCB

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIVnl4C_DoFE8leia7b9Q4wfk-_HjXKhddQrNDDUfP8g_QjQ/viewform?usp=sf_link


Tallers de l’Escola de Consum de CatalunyaCONSUM 22

Escola bressol
Infantil
Primària (cicle mitjà)

CONTINGUTS

L’Escola del Consum de Catalunya és 
un servei públic gratuït creat per 
l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya. El seu 
objectiu és afavorir la presència de 
l’educació del consum dins de l’àmbit 
educatiu català, posant al servei de la 
ciutadania una diversitat d’activitats i 
oferint-li assessorament en matèria 
d’educació del consum.

· Fomentar el consum responsable

· Difondre els drets bàsics de les
persones consumidores

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Tallers de diferents temàtiques i nivells 
educatius  organitzats per l’Escola del 
Consum de Catalunya. Els tallers de 
cicle inicial: Nyam nyam...què hi ha per 
berenar?; Veig, veig... de quin color és ? 
Els taller de cicle mitjà: Com rutlla 
l’energia que consumim a l’escola?; A 
què juguem ?; Em faig gran. I finalment 
els tallers de cicle superior: Quin és el 
valor de l’energia que consumim?; Em 
compres un somriure?; Què fem 
aquesta tarda?

CONTACTE
Glòria Ros Belmonte 

938213553

gros@ccbergueda.cat

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

A QUI S’ADREÇA

DURADA
1,30 h.
Es realitzaran dues sessions diàries

CALENDARI

Veure disponibilitat de l‘Escola 
Catalana del Consum: aquí

Tallers de l’Escola

de Consum de

Catalunya

http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/educacio-primaria/calendari-de-disponibilitat/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/educacio-primaria/


CONSUM 23

Escola bressol
Infantil
Primària (cicles mitjà i superior)

CONTINGUTS

Per mitjà dels conceptes reduir, 
reutilitzar i reciclar es vol desenvolupar 
una actitud respectuosa ver el medi 
ambient, aprendre que els residus 
poden ser útils per altres usos i  
fomentar el consum responsable entre 
els nens.

· Fomentar el consum responsable

· Preservar el medi ambient

· Fomentar el reciclatge de residus

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

És un taller i consta de dues parts. La 
primera és una explicació  sobre la 
necessitat d’aplicar les 3R,  i en la 
segona part es fa l’activitat “Donen ús a 
un envàs”, on els alumnes 
transformaran un brick en un moneder. 

També es lliura un fulletó informatiu de 
coses per fer des de casa per reduir, 
reutilitzar i reciclar.  Cal que els alumnes 
portin brick per poder fer l’activitat.

CONTACTE
Glòria Ros Belmonte 

938213553

gros@ccbergueda.cat

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

A QUI S’ADREÇA

DURADA 
90 minuts.

CALENDARI

Es pot realitzar durant tot el curs 
escolar.

Les 3 R
Donem ús a un envàs

LES 3 R

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduhlH_0NCx30nusjAAomoQyIS-ZN1LW4cD5znxMEaq4d1jdQ/viewform?usp=sf_link


CONSUM 24

Escola bressol
Infantil
Primària (cicles mitjà i superior)

1,30 h.

CONTINGUTS

Iniciar-se en el coneixement de 
l’etiqueta com element informador, a 
partir de l’observació de diferents 
etiquetes per tal d’adquirir l’hàbit de 
llegir-les.

· Treballar el dret de la informació  i
de la seguretat en consum.

· Fomentar el consum responsable.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

És un taller i consta de dues parts.  La 
primera part és una explicació sobre el 
contingut informatiu de les etiquetes i, en 
la segona part, els alumnes de cicle mitjà 
elaboren un envàs amb el seu 
etiquetatge i els alumnes de cicle 
superior analitzen etiquetes.   
Els alumnes de cicle superior poden 
portar envasos de casa per analitzar les 
etiquetes.

CONTACTE
Glòria Ros Belmonte 

938213553

gros@ccbergueda.cat

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI

Es pot realitzar durant tot el curs 
escolar.

L’etiqueta informa
Elaborem i analitzem etiquetes

L’etiqueta 
informa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduhlH_0NCx30nusjAAomoQyIS-ZN1LW4cD5znxMEaq4d1jdQ/viewform?usp=sf_link


ALTRES ACT IVITATS 
FORA DEL CENTRE



ESPORT 26

Escola bressol
Infantil
Primària

3 mesos

CONTINGUTS

Desenvolupament bàsic de 
l’agilitat, l’equilibri i la coordinació. 
Desenvolupament de la velocitat 
i la resistència a través dels jocs. 
Desenvolupament de les capacitats 
físiques i les llibertats del moviment de 
l’esquí.

La iniciativa està coordinada pel Consell 
Comarcal del Berguedà, el Consell 
Esportiu del Berguedà i els tècnics de la 
Federació Catalana d’Esports d’hivern. 
Aquest any al Berguedà hi participaran 
un total de 700 alumnes de 19 centres 
educatius, a les estacions d’esquí de Lles 
de Cerdanya, Tuixent, La Molina i 
Aransa. 
La Secretaria General de l’Esport es 
reserva els dret de modificar el 
programa, segons els inconvenients que 
puguin sorgir.

· Educar mitjançant l’esport a l’aire
lliure.

· Respectar i gaudir del medi natural.

· Adquirir habilitats com la coordinació,
l’equilibri, valor i confiança.

· Ajudar en la formació integral dels
alumnes.

· Aprendre la tècnica dels esports de
neu.

· Aconseguir que tots els alumnes de
les comarques pirinenques tinguin
l’oportunitat d’aprendre a esquiar.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

El programa “Esport Blanc Escolar” és un 
projecte de la Generalitat 
de Catalunya que vol acostar els esports 
d’hivern a l’alumnat de 3r i 
4t de primària de les escoles de les 
comarques del Pirineu català. 

Durant el segon semestre escolar es 
realitzaran 6 sessions (3 d’esquí nòrdic, 2 
d’esquí alpí i 1 de surf de neu). 
Les activitats són curriculars i estan 
integrades dins el programa d’educació 
física.

Aquesta activitat no és sota demanda 
sinó que forma part del currículum 
obligatori de 3t i 4t de primària.

CONTACTE
Consell Esportiu del Berguedà 

938222127

cebergueda@ucec.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI

Des d’inicis de gener fins a 
mitjans de març.

Esport Blanc Escolar
Programa formatiu en esports de neu (esquí alpí, esquí de fons i surf de neu)

Esport 
Blanc 
Escolar



Història del Berguedà a l’escola 
Visites històriques

HISTÒRIA DEL BERGUEDÀ 27

Escola bressol 
Infantil
Primària (cicle mitjà i 
superior)

CONTINGUTS

El coneixement del passat històric, es 
fa a través de 5 esglésies romàniques 
de la comarca (Pedret, Sant Llorenç 
Prop Bagà, Sant Vicenç d’Obiols, 
Sant Vicenç de Rus i Sant Sadurní 
Rotgers), el museu de les mines de 
Cercs o el museu del Ciment, i la 
Colònia Vidal i la Torre de l’amo.

· Conèixer la riquesa cultural i
patrimonial de la comarca a través del
passat històric del romànic, la mineria i
el tèxtil.

· Vincular l’alumnat, i les seves famílies,
amb el turisme històric de la comarca.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

A través de 3 visites al romànic, la 
mineria i tèxtil, es descobreix el passat 
històric de la comarca per conèixer la 
riquesa patrimonial i cultural d’aquesta. 
Les visites s’estructuren a través de 
visites i tallers.

CONTACTE

Albert Grimau 

93 821 35 53  

agrimau@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA 

Un dia

CALENDARI 

Març, abril i maig

INSCRIU-TE!
Les peticions de les visites es 

fan a través del dossier que es 

passa a les escoles.

VISITES
HISTÒRIQUES
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