
Amb el suport de:

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT 
DEL BERGUEDÀ

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

CURS 2019/20 - CENTRES DE SECUNDÀRIA
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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. 
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PETIT 4

1- Coneixem PETIT.
2- Formem els equips d’innovació.
3- Analitzem la realitat.
4- Generem idees.
5- Definim la idea.
6- Busquem tutors-guia.
7- Treballem la imatge corporativa.
8- Fem esbós i plànols.
9- Planifiquem els recursos
necessaris.
10- Analitzem els costos.
11- Construïm el prototip.
12- Visitem un centre tecnològic.
13- Testem i avaluem.
14- Preparem el llançament del
producte.
15- Presentem els projectes.
16- Avaluem.

· Generar en l’alumnat actituds
favorables cap a la innovació.

· Fomentar la participació
activa de l’alumnat en el procés
d’ensenyament - aprenentatge a
través de l’aprenentatge cooperatiu i
el treball en equip.

· Proposar al professorat de ciències i
tecnologia una metodologia alternativa
basada en la resolució de problemes
en contextos reals.

DURADA

Tot el curs escolar de setembre a 
juny

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

El projecte educatiu de tecnologia, 
educació, innovació i treball (PETIT) 
fomenta la innovació, la creativitat i 
l’esperit emprenedor. Planteja a l’alumnat 
la creació d’un equip d’innovació 
composat per 3-4 alumnes que al llarg 
del curs i de manera autònoma (amb 
procés d’ensenyament - aprenentatge 
guiat) dissenya i crea un producte 
innovador que es presenta públicament 
al final del curs escolar.

A QUI S’ADREÇA

Petit

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

PETIT
INSCRIU-TE!

Clicant aquí

(de 13 a15 anys)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefPhsVYolZnsaG039zZb1CjGL_4DnjzhIsG6p6vo1oflrDHQ/viewform?usp=sf_link


IDEES 5

2 hores

· Les idees empresarials: d’on
surten, raons d’èxit, etc.

· Perfil de les persones
emprenedores d’èxit.

· Qüestionari d’autoavaluació.

· Activitat brainstorming (pluja
d’idees) per grups.

· Recull d’idees i avaluació.

· Disminuir els frens cap a la creació
d’empreses.

· Potenciar entre els joves actituds
positives vers la cultura emprenedora.

· Presentar la creació d’empreses
com una opció de futur.

· Promoure el comportament positiu
vers la cerca d’oportunitats i
creativiat.

DURADA

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Generació d’idees i creació d’empreses 
és un taller que proposa activitats 
didàctiques a l’aula per tal de fer pensar 
en termes d’emprenedoria als joves. Les 
activats que es realitzen estan 
programades per potenciar la 
participació i el treball en equip.

A QUI S’ADREÇA

Generació d’idees i creació d’empreses

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

idees
INSCRIU-TE!

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefPhsVYolZnsaG039zZb1CjGL_4DnjzhIsG6p6vo1oflrDHQ/viewform?usp=sf_link


EJE 6

Tot el curs escolar de setembre a 

juny

· El projecte
· L’equip.
· La cooperativa.
· La imatge.
· La comunicació.
· El mercat.
· El producte.
· El preu.
· El catàleg.
· La distribució.
· La venda.
· Les finances.
· La dissolució de la cooperativa

· Proporcionar a l’alumnat
coneixements bàsics per a la creació i
gestió d’una empresa a través d’una
experiència real i pràctica mitjançant
l’aprenentatge cooperatiu.

· Dotar a l’educació d’una dimensió
global, fomentant la cooperació entre
alumnes i professorat de diferents
centres educatius i propiciant el
contacte amb entitats i empreses de
l’àmbit local.

DURADA

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

El Projecte Empresa Jove Europea 
(EJE) proposa a l’alumnat crear i 
gestionar la seva pròpia mini-empresa 
en format de cooperativa. D’aquesta 
manera, la cooperativa creada a l’aula 
estableix relacions comercials amb 
mini-empreses d’altres comunitats 
autònomes o països amb l’objectiu 
d’incorporar i exportar productes entre 
si. Els productes importats es 
comercialitzen al mercat local per a, 
posteriorment, analitzar els resultats i 
repartir els beneficis obtinguts, igual 
que qualsevol empresa real.

A QUI S’ADREÇA

EJE

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

EJE

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

(de 14 a 16 anys)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefPhsVYolZnsaG039zZb1CjGL_4DnjzhIsG6p6vo1oflrDHQ/viewform?usp=sf_link


COOP 7

2 hores

· Joc competitiu (feedback).

· Presentació en Power Point.

· Joc competitiu (feedback).

· Reflexió final i comiat.

· Qüestionari d’autoavaluació.

· Fomentar actituds de treball en
equip, iniciativa, presa de decisions,
coordinació, resolució de conflictes de
manera acordada, assumpció de risc i
responsabilitat.

· Fomentar la responsabilitat individual
basada en l’èxit del grup que comprèn
les relacions interpersonals i la
capacitat d’organització.

· Despertar en els alumnes el
sentiment solidari, respecte a l’altre,
esforç i ajuda mútua, així com gent
compromesa, dinàmica i activa.

DURADA

PROCEDIMENTOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

És un taller que per mitjà d’un seguit de 
jocs i activitats es treballa la cooperació 
com a actitud i manifestació de la 
conducta present en tots els àmbits i 
situacions de la vida quotidiana.

A QUI S’ADREÇA

Sensibilització, difusió i foment de
l’economia cooperativa

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

COOP INSCRIU-TE!

Clicant aquí

Els centres que ho desitgin podran sol·licitar l’acció com a complement al programa EJE.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefPhsVYolZnsaG039zZb1CjGL_4DnjzhIsG6p6vo1oflrDHQ/viewform?usp=sf_link


AUTOOCUPACIÓ 8

· Què és l’emprenedoria?

· Les idees empresarials: d’on
surten, raons d’èxit, etc.

· Perfil i comportament de les
persones emprenedores.
·

· Pla d’empresa: què és, estructura, 
motius per fer-ho.

· Formes jurídiques: tipus,
característiques, com escollir la forma
jurídica més adient?

· Tràmits per a l’inici d’activitat com a
treballador autònom.

· Ajuts, subvencions i finançament. ·
·Exposició d’experiències, vídeos,
qüestionari d’autodiagnosi del

perfil emprenedor i enllaços

d’interès.

· Despertar actituds emprenedores
entre els assistents.

· Presentar la creació d’empreses
com una opció de futur a través de
l’autoocupació.

· Fomentar el coneixement envers la
creació d’empresa, facilitant la
informació, assessorament i suport a
les persones que vulguin convertir
una idea en un negoci real.

· Promoure una correcta planificació
de la posada en marxa del negoci.

·

DURADA

Entre 2 i 3 hores

CONTINGUTSOBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Autoocupació és un taller pensat per 
introduir de manera fàcil i planera de 
què parlem quan utilitzem el terme 
“emprenedoria” i que cal saber i tenir 
en compte a l’hora d’iniciar una 
activitat empresarial.

A QUI S’ADREÇA

Autoocupació

autoocupació

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

I persones en situació d’atur o cursant 
programes ocupacionals i persones que 
tinguin una idea de negoci.

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefPhsVYolZnsaG039zZb1CjGL_4DnjzhIsG6p6vo1oflrDHQ/viewform?usp=sf_link


OBJECTIUS 

· Millorar les possibilitats d’inserció.

· Donar cobertura a les empreses
del territori.

· Ampliar les possibilitats
d’ocupació a les persones joves
que finalitzen la formació
professional i batxillerat

DESCRIPCIÓ

Apunta't a les nostres ofertes de 
feina. Si vols augmentar les teves 
opcions de trobar feina, has d'utilitzar 
tots els canals que tens al teu abast.

Vine a donar-te d'alta a la borsa de 
treball de l'Agència i conèixer com 
pots optar a les ofertes que 
gestionem.

Busques feina?

ofertes

de feina

CONTINGUTS 

Realització d'un trivial que ens 
ajudarà  a conèixer tots els 
passos a seguir abans d'introduir-
nos al mercal laboral.

OBSERVACIONS

És necessària la signatura del 
document de la Llei de Protecció 
de Dades Personals (LODP) i 
l’entrega del currículum 
actualitzat.

DURADA
1h 30 min 

A QUI S’ADREÇA
1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

FEINA 9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefPhsVYolZnsaG039zZb1CjGL_4DnjzhIsG6p6vo1oflrDHQ/viewform?usp=sf_link


DURADA

1h 30 min

CONTINGUTS

· Descobrir els meus interessos i
motivacions professionals.

· Dissenyar el propi perfil
professional.

OBJECTIUS

· Conèixer els propis
interessos i motivacions.

DESCRIPCIÓ

Descobreix quins són els teus interessos 
i motivacions professionals i fixa el teu 
objectiu. L'autoconeixement de les 
teves competències et conduïrà a l'èxit 
professional. 

A QUI S’ADREÇA

Autoconeixement abans de la recerca de feina

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Com
buscar
feina? INSCRIU-TE!

Clicant aquí

FEINA 10

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefPhsVYolZnsaG039zZb1CjGL_4DnjzhIsG6p6vo1oflrDHQ/viewform?usp=sf_link


C.V.

1h 30 min

DURADA

CONTINGUTS

· Quins tipus de currículums hi ha?

· Quin és el més adequat per a
mi?

· Conèixer tots els continguts del
currículum i adaptar-lo al meu
perfil professional.

OBJECTIUS

· Aprendre a fer un
currículum

· Conèixer les pròpies
competències per a millorar
el currículum.

DESCRIPCIÓ

Busques idees noves per fer el teu 
currículum més atractiu i que es 
diferenciï de la resta? Coneix diferents 
models de currículums i eines útils per 
estructurar la informació de tal manera 
que el teu CV posi en valor la teva 
professionalitat.

A QUI S’ADREÇA

Quin és el currículum més adequat per mi?

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

C.V.

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

(Primers cursos)

11

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefPhsVYolZnsaG039zZb1CjGL_4DnjzhIsG6p6vo1oflrDHQ/viewform?usp=sf_link


1h 30 min

DURADA

CONTINGUTS

· S'ensenyaran els sectors
més ocupables de la
comarca. Les dades
d'ocupabilitat per sectors.

· Es coneixeran els recursos
on anar a buscar feina a la
comarca

OBJECTIUS

· Conèixer el mercat de
treball del Berguedà.

· Descobrir els recursos
de la comarca.

DESCRIPCIÓ

Mou-te en el mercat de treball: coneix 
ocupacions, tendències i oportunitats 
professionals. En quins sectors hi ha 
feina al Berguedà? Si estàs buscant 
feina, cal que coneguis bé l'entorn per 
poder apropar-te a les ofertes que més 
t'interessin. Coneix on es troben les 
oportunitats laborals reals, quines són 
les ocupacions més demandades i en 
quins sectors hi ha més possibilitats de 
trobar feina.

A QUI S’ADREÇA

Saps ON i COM buscar feina?

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FOon buscar 

feina?

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

FEINA 12

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefPhsVYolZnsaG039zZb1CjGL_4DnjzhIsG6p6vo1oflrDHQ/viewform?usp=sf_link


DURADA
1h 30 min 

CONTINGUTS

· Sortides professionals: Formació 
reglada i no reglada després de 
cicles i batxillerat.

· Mercat de treball: Conèixer la 
tipologia d’empreses del 
Berguedà, els perfils ocupacionals 
més i menys requerits, la taxa 
d’atur, etc.

OBJECTIUS

· Conèixer el ventall de canals que tenim
a la nostra disposició.

· Diversificar i fer servir tots els canals de
recerca a la teva disposició. Identificar
aquells més adequats al nostre ambit i/o
perfil professional

· Fer un bon ús del canal en funció de les
seves característiques.

DESCRIPCIÓ

Si estàs buscant feina, cal que 
coneguis bé l'entorn per poder 
apropar-te a les ofertes que més 
t'interessin. Coneix on es troben les 
oportunitats reals, quines són les 
ocupacions més demandades i en 
quins sectors hi ha més possibilitats 
de trobar feina. Si busques feina d'una 
ocupació en concret, t'informarem de 
les oportunitats laborals existents, els 
perfils més demandats, les 
competències que més valoren les 
empreses i els millors canals per 
cercar feina al Berguedà.

De què puc treballar al Berguedà?

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

T r e b a l l a r

a l  Be r g u e d à

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

A QUI S'ADREÇA?

BERGUEDÀ 13

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefPhsVYolZnsaG039zZb1CjGL_4DnjzhIsG6p6vo1oflrDHQ/viewform?usp=sf_link


DURADA
1'30h

PROCEDIMENT

· Es crearà el propi
perfil professional a
través de xarxa.

· Utilització de les
noves tecnologies per
a fer Networking.

OBJECTIUS

· Conèixer noves formes
de buscar feina.

· Aprendre de les noves
tecnologies per a crear el
propi perfil professional.

DESCRIPCIÓ

Les xarxes socials ens ofereixen noves 
formes de trobar feina, però hem de 
tenir en compte alguns aspectes i 
conèixer bé totes les seves possibilitats.

En aquesta activitat podràs fer del teu 
perfil 2.0 una bona eina per buscar 
feina i que les empreses et trobin a tu.

A QUI S’ADREÇA

Saps què diu la xarxa de tu?

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Perfil 2.0 INSCRIU-TE!
Clicant aquí

XARXA 14

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefPhsVYolZnsaG039zZb1CjGL_4DnjzhIsG6p6vo1oflrDHQ/viewform?usp=sf_link


ENTREVISTA 15

1h 30 min

DURADA

CONTINGUTS

Simulació d’un procés de selecció 
per competències a través d’una 
entrevista personal.

OBJECTIUS

Donar eines i recursos als 
estudiants per fer front a 
futures situacions de recerca 
de feina activa.

DESCRIPCIÓ

Segur que tens algun conegut que ha 
sentit dir allò de que "la següent 
entrevista la faré millor". I és que 
l'entrenament és clau per a superar una 
entrevista de selecció. En aquesta 
activitat et donarem les claus de cada 
moment de l'entrevista i podràs 
practicar-la, tot descobrint els teus 
punts forts i febles.

A QUI S’ADREÇA

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

(Últims cursos)

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

entrevista

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

Prepara't per a l'entrevista de feina

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefPhsVYolZnsaG039zZb1CjGL_4DnjzhIsG6p6vo1oflrDHQ/viewform?usp=sf_link
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Concurs “Nosaltres també diem no a la violència”
Radar de la igualtatIGUALTAT I IDENTITAT DE GÈNERE 17

CONTINGUTS

A través del taller es desmitifica l’amor 
romàntic, s’accentua la importància de 
la igualtat en les relacions de parella i es 
presenten els perills de les situacions 
de violència masclista i les eines per 
prevenir-la i afrontar-la.

· Contextualitzar i sensibilitzar els joves
sobre les relacions de parella amb
violència masclista.

· Elaborar un treball fet pels joves
sobre la importància de la igualtat en
les relacions de parella.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Concurs on els participants produeixen 
material de sensibilització referent 
a la violència masclista, després de 
participar en el taller “Desmuntant 
el mite de l’amor romàntic” i a una 
xerrada d’una dona que ha patit una 
situació de violència masclista. Els 
centres s’han de comprometre a fer el 
seguiment de l’alumnat per tal de que 
finalitzin l’activitat entregant el treball 
dintre del període establert en les bases. 
Els centres es comprometen a fer arribar 
tota la informació sobre l’entrega d'un 
reconeixement per grup classe, alumnes 
així com promoure a que els alumnes 
participin.

CONTACTE

Dolors Vargas

93 821 35 53 

dvargas@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

Dues hores pel taller, una hora per 
la xerrada i temps extra perquè els 
alumnes realitzin els treballs grupals. 

CALENDARI

Des de l'1 d'octubre 
fins a finals d'abril.

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

nosaltres també 
diem no a la  
violència

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf5WaRvPNUM9vbsns5StIS3hWU7z2ynSZ1bbX6sC3-cgJ4tw/viewform?usp=sf_link


Tallers d’igualtat i identitat de gènere
Radar de la igualtatIGUALTAT I IDENTITAT DE GÈNERE 18

Un dia

- Dismitificant l’amor romàntic

- Prevenció de les violències de gènere

- Cànons referents al cos

- Sexualitat

- Diversitat sexual i de gènere a les aules

- Bullying i ciberassetjament

CONTINGUTS

Els centres educatius podran escollir una 
temàtica, la que millor s’adapti a cada 
grup classe, dels continguts següents:

· Potenciar en els joves una
construcció de la pròpia identitat de
gènere que contempli totes les
perspectives.

· Sensibilitzar i conscienciar als joves
sobre la importància de les relacions
igualitàries.

· Prevenir les relacions abusives i de
violència per motius de gènere.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Tallers participatius dirigits a joves amb 
l’objectiu de debatre entorn a la 
perspectiva de gènere, les relacions 
igualitàries i la prevenció de violències 
masclistes. Es tracta d’un taller integral, 
d’inici i finalització el mateix dia, que 
planteja una metodologia participativa, 
vivencial i que s’adapta a les 
característiques del grup. El centre 
educatiu es compromet a lliurar la fitxa 
valorativa dels tallers, en el termini d’una 
setmana. En alguna ocasió, el 
professorat no podrà estar present 
durant el taller, segons el criteri dels 
formadors/es i de la temàtica escollida.

CONTACTE

Dolors Vargas

93 821 35 53 

dvargas@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI

De febrer a maig

Clicant aquí

INSCRIU-TE!

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Tallers
d’igualtat 
i identitat de 
gènere

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf5WaRvPNUM9vbsns5StIS3hWU7z2ynSZ1bbX6sC3-cgJ4tw/viewform?usp=sf_link


DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL 19

50 minuts

CONTINGUTS

Aquesta xerrada vol facilitar un espai 
de debat i reflexió sobre dificultats 
però també sobre oportunitats i 
capacitats de les persones.

· Donar a conèixer la realitat de
les persones amb discapacitat
intel·lectual.

· Sensibilitzar els joves sobre la
riquesa de la diversitat

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Xerrada – tertúlia per reflexionar sobre el 
dia a dia de les persones amb diversitat 
funcional intel·lectual. Aquesta activitat 
la duen a terme les persones i els 
professionals de l’entitat APDPB 
(Associació Pro-disminuïts Psíquics del 
Berguedà).  
Es necessita sala per projectar.

CONTACTE

Rosa Genovès 

93 821 35 53 

rgenoves@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI

De novembre a maig

Com visc la meva diversitat?
Parlem de discapacitat intel·lectual

Com visc 

la meva 

diversitat?

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

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


DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL 20

1 hora

CONTINGUTS

· Espai de sensibilització i reflexió
mitjançant el cinema de temàtica
social, cada any la temàtica va
canviant.

·Facilitació, també, d’un dossier
pedagògic per tal que es pugui
treballar la temàtica a l’aula.

· Aquesta activitat forma part del Fixa’t,
Cicle de Cinema Social del Berguedà.

· Apropar temàtiques socials
diverses als joves.

· Promoure l’esperit crític.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Passi d’un documental, curt o pel·lícula 
de temàtica social que s’acompanya 
d’una xerrada en primera persona o 
d’un taller. Es necessita sala per 
projectar pel·lícules i projector.

Aquesta activitat s'ofereix directament 
als centres, no cal inscriure-s'hi.

CONTACTE

 Albert Grimau (Joventut) /  
Janina Vilana (Joventut) per centres 
de Berga 

93 821 35 53

agrimau@ccbergueda.cat/ 
vilanaaj@ajberga.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI

Durant els mesos d’octubre i 
novembre

Fixa’t Jove
Cinema Social per joves

Fixa’t 

jove

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO
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1h 30min

· Aprofundir en el coneixement de la
salut mental.

· Promoure l’esperit crític i lluitar
contra l’estigmatització.

· Facilitar un espai obert on entendre i
parlar de qualsevol tema que els
preocupi relacionat amb la salut
mental.

CALENDARI

De novembre a maig.

DURADA CONTACTE

Rosa Genovès 
93 821 35 53

rgenoves@ccbergueda.cat

CONTINGUTS

Es tracten temes de salut mental, 
de sensibilització i prevenció de 
concepcions errònies i 
estigmatizants que la població té 
sobre els trastorns mentals.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

S’inicia l’activitat amb una introducció de 
conceptes i de debat amb els joves 
sobre què coneixen de la salut mental i 
es segueix amb la intervenció de 
persones que tenen o han tingut trastorn 
mental. Aquesta activitat està inclosa 
dins el pla d’acció 
“STOP ESTIGMA SALUT MENTAL AL 
BERGUEDÀ” i es lligarà dins el projecte 
“What’s up com vas de salut mental”, si 
el centre ja hi participa. 

A QUI S’ADREÇA

Suma’t  a l’STOP Estigma Salut Mental Berguedà
Parlem de salut mental

INSCRIU-TE!

Suma’t  a 

l’STOP 

Estigma 

Salut Mental 

Berguedà

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Xsajic6TRPnLDNTECkF-Q4qhpWfU35fXl0igSk8IDf35Vw/viewform?usp=sf_link
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· Aportar coneixements i reflexionar
sobre la diversitat funcional.

· Promoure la sensibilització dels joves
i en definitiva una comarca més
inclusiva.

· Promoure un canvi de mirada sobre
aquestes situacions més centrada en
el dret i les possibilitats d’autonomia
de persones amb diversitat funcional.

CALENDARI

De novembre a maig.

DURADA

1 hora de xerrada, 1 hora per la part 
pràctica.

CONTACTE

Rosa Genovès 
93 821 35 53

rgenoves@ccbergueda.cat

CONTINGUTS

S’introdueix què entenem per 
diversitat funcional i, a través d’una 
experiència en primera persona 
i una activitat de sensibilització, es 
presenten les dificultats i 
oportunitats de persones amb 
mobilitat reduïda, dificultat visual i 
les pròtesis que es poden utilitzar.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Taller per conèixer el dia a dia de 
persones amb diversitat funcional física 
mitjançant la història de vida d’en Xavi, 
que pateix paràlisi cerebral des dels tres 
mesos d’edat. Es passa un vídeo que 
reflecteix la seva vida i ens explicarà el 
seu dia a dia. L’activitat s’acaba amb 
una part pràctica, a càrrec de l’entitat 
Amputats Sant Jordi, on els joves es 
podran posar a la pell de persones amb 
diversitat funcional física.  

L’activitat es fa amb el suport d’ECOM, 
Amputats Sant Jordi i Diputació 
de Barcelona i té un màxim de 30 
alumnes. Es necessita sala per projectar.

A QUI S’ADREÇA

Vides diverses

Parlem de diversitat funcional física

INSCRIU-TE!Vides

diverses

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

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

Implementació de 11 unitats didàctiques 
dins del currículum de les matèries, 
adaptades a les hores lectives, i 
avaluables, que inclouen continguts de 
salut mental de forma transversal per a 3r 
d’ESO. Una d’elles, corresponent a una 
intervenció a l’aula en primera persona, 
centrada en la història de vida. La 
recomanació és implementar-la almenys 
durant una trimestre.

Introducció a l’oferta vigent d’un projecte 
de Servei Comunitari centrat en l’estigma 
en salut mental pautat, amb propostes 
competencials i avaluable.

· Abordar l’estigma i la
discriminació de manera
multifocal als instituts, amb joves
de 3r i 4t d’ESO

· Oferir material didàctic i de
sensibilització i obrir espais de
treball en relació a la salut
mental.

· Obrir processos de
normalització i apoderament,
clau en la lluita contra l’estigma.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Projecte que es fonamenta en materials, 
recursos i experiències per abordar 
l’estigma i la discriminació de manera 
multifocal als instituts, amb joves de 3r i 
4t d’ESO.

CONTACTE
Rosa Genovès 

93 821 35 53 

rgenoves@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

CALENDARI

Durant tot el curs

'What's Up! Com vas de salut mental?'
Projecte de sensibilització en salut mental per a joves.

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

DURADA
De tres setmanes a tot el curs

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

What's 
Up!

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


CONTINGUTS

·

·

·

·

·

·

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

CONTACTE

DURADA

CALENDARI

INS RIU-TE!
Clicant aquí

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS

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


CONTINGUTS

·

·

·

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

CONTACTE

DURADA

CALENDARI

INSRIU-TE!

índex

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Marta Subirana

93 821 35 53 

msubirana@ccbergueda.cat

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


CONTINGUTS

·

·

·

·

·

·

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

CONTACTE

DURADA

CALENDARI

INSRIU-TE!
índex

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS

Marta Subirana

93 821 35 53 

msubirana@ccbergueda.cat

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


Cercant

Joc de rol i curtmetratge amb experiència de vida
MIGRACIONS.

REFUGI I CONVIVÈNCIA
27

2 + 1 hora

Durant el curs

CONTINGUTS

A través de la simulació d’un procés 
de selecció de personal d’una 
empresa multinacional, els alumnes 
hauran de superar una cursa 
d’obstacles comparable a les 
dificultats de les persones refugiades 
en el seu camí de recerca d’asil. El 
curtmetratge i el testimoni d’una jove 
nascuda fora introduirà temes 
d’acollida, integració i convivència.

· Empatitzar amb les dificultats que
poden tenir les persones que han de
marxar forçosament del seu país.

· Fer avinent a l’alumnat el seu paper
clau per a la inclusió dels joves nous al
centre.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Taller que consta de dues sessions, la 
primera sessió es duu a terme el joc de 
rol on es podran identificar amb les 
persones refugiades i la segona sessió 
es presentarà un curtmetratge sobre el 
procés que passa una noia siriana des 
del dia que decideix deixar el seu país 
fins que arriba a Europa. Acabat el 
passi, una jove nascuda fora explicarà la 
seva experiència a l’arribar a viure a la 
comarca. Tallers limitats. Acceptació per 
ordre de sol·licitud.

CONTACTE

Marta Subirana

93 821 35 53 

msubirana@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI

INSCRIU-TE!

Clicant aquí
Cercant

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

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


Un viatge no triat

Joc de simulació i de taula
28

2 hores

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 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.

CONTACTE

Marta Subirana

93 821 35 53 

msubirana@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI

Durant el curs

INSCRIU-TE!

Clicant aquí
Un viatge 
no triat

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

MIGRACIONS.

REFUGI I CONVIVÈNCIA

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


Àfrica sense estereotips: una quimera?MIGRACIONS.

REFUGI I CONVIVÈNCIA
29

2 + 1 hora

CONTINGUTS

L’activitat tindrà 4 fases: la primera 
part serà introductòria. La segona 
part es parlarà sobre la diversitat 
africana, les seves riqueses i les 
causes dels problemes. A 
continuació es portarà a terme un 
diàleg-debat i, finalment, es tancarà 
amb una posada en comú.

· Sensibilitzar l’alumnat sobre els
estereotips que sovint afecten les
actituds, les mirades i els pensaments
respecte l’Àfrica, les africanes i els
africans.

· Contribuir en l’aprenentatge
d’actituds i mirades positives,
autònomes i raonades respecte als
països dits « en vies de
desenvolupament », en particular els
països situats al sud del Sàhara.

· Mostrar a l’alumnat les nombroses
riqueses humanes, culturals i materials
que tenen els països africans.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Activitat de reflexió entorn de l’Àfrica per 
posar sobre la taula quina informació 
tenim sobre el continent i de quines 
fonts i, al mateix temps, per conèixer la 
realitat africana en global.

CONTACTE

Marta Subirana

93 821 35 53 

msubirana@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI

Durant el curs

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

ÀFRICA

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

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


Companys de viatge
Joc simbòlic

MIGRACIONS.
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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 tot el curs

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

Companys
de viatge

A QUI S’ADREÇA

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5tJ2Bhx-u_dB4ZpLsdHiLY0E7IuqOcPQsnBSi_13F7oEkzQ/viewform


Quan tanco els ulls recordoMIGRACIONS.
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2 hores

CONTINGUTS

Projecte d’incidència i sensibilització 
sobre les causes i conseqüències que 
es deriven dels desplaçaments forçats 
en les dones, arrel dels conflictes 
armats

· 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 procés ni triat ni 
volgut.

CONTACTE

Marta Subirana

93 821 35 53 

msubirana@ccbergueda.cat

DURADA

CALENDARI 

Durant tot el curs

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

Quan tanco 
els ulls 
recordo

A QUI S’ADREÇA

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5tJ2Bhx-u_dB4ZpLsdHiLY0E7IuqOcPQsnBSi_13F7oEkzQ/viewform


THE REAL PURSUIT
El Joc de les preguntes que mai ningú hauria de fer-se

MIGRACIONS.
REFUGI I CONVIVÈNCIA 32

CONTINGUTS

Joc de simulació basat en històries 
reals. Pretén que les persones es 
posin en situacions similars a les que 
s'enfronten els migrants nouvinguts. 
S'han de prendre decisions que 
permetin protegir les persones i les 
seves famílies de les adversitats, 
sense oblidar que la qüestió 
migratòria està impregnada del 
context i de l'atzar com a elements 
incontrolable. Es participants hauran 
de posar-se a la pell de les persones 
que han de fugir dels seus països i 
prendre decisions vitals. 

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

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Joc de rol.

Tallers limitats. Acceptació per ordre 
de sol•licitud.

CONTACTE

Marta Subirana

93 821 35 53 

msubirana@ccbergueda.cat

DURADA
A determinar amb l'entitat

CALENDARI 

Durant tot el curs

INSCRIU-TE!
Clicant aquí

THE REAL
PURSUIT

A QUI S’ADREÇA

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5tJ2Bhx-u_dB4ZpLsdHiLY0E7IuqOcPQsnBSi_13F7oEkzQ/viewform


Més que una sola història
Taller-joc de targetes

MIGRACIONS.

REFUGI I CONVIVÈNCIA
33

Mínim 90 minuts, màxim 120

CONTINGUTS

Joc de targetes no competitiu. 
Comença amb una breu 
presentació de cada jugadora o 
jugador. La persona de més edat 
tria una carta, la llegeix en veu alta i 
explica la història personal que la 
targeta li demana. La resta del grup 
l’escolta de manera activa i va fent-
li preguntes. Quan la persona que 
explica la història decideix deixar 
anar la carta, li toca el torn a la 
següent, seguint el sentit de les 
agulles del rellotge. Si el grup ho 
desitja, es pot posar un límit de 
temps per a cada història o pera la 
partida. Juga tantes rondes com 
vulguis. Es pot conversar lliurement 
entre història i història

· Reflexionar sobre la identitat i la
diferència.

· Experimentar la pluralitat dels elements
que componen el bagatge identitari de
cadascú.

· Experimentar el caràcter dinàmic de la
nostra identitat, el seu caràcter canviant
al llarg del temps.

· Viure la identitat com un mosaic
complex, en constant evolució.

· Construir ponts entre cadascú de
nosaltres malgrat tenir alguns elements
de diferència.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Joc de taula inspirat en el TED TALK 
The danger of a single story destinat a 
construir ponts entre persones de 
diversos orígens, cultures i edats. El joc 
ha estat guanyador d’un dels premis a 
la Innovació Intercultural de l’Aliança de 
Civilitzacions de Nacions Unides i ha 
estat editat per Irènia jocs de pau en 
català, castellà i èuscar. El joc desperta 
l'empatia, la compassió, la comprensió i 
apreciació de les experiències úniques 
de cada persona; aprofundeix la 
comunicació entre col•legues, familiars i 
amics. Prepara els individus i 
organitzacions que vulguin treballar per 
un món més harmoniós.

CONTACTE

Marta Subirana

93 821 35 53 

msubirana@ccbergueda.cat

A QUI S’ADREÇA

DURADA

CALENDARI

Durant el curs. Taller limitat. Acceptació 

per ordre de sol·licitud.

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

més que 
una sola
història

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

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


CONSUM 34

2 h.

Es faran dues sessions diàries

· Fomentar una educació del consum
com a eina per a ajudar la ciutadania a
construir la seva manera de fer, sentir i
pensar.

· Promoure una actitud entre els joves
responsable, crítica i activa.

CALENDARI

Veure disponibilitat:
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/

escola-del-consum-de-catalunya/docencia/

eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-

al-vostre-centre-educatiu/calendari-de-

disponibilitat/

DURADA

CONTACTE

Glòria Ros Belmonte 

93 821 35 53 

gros@ccbergueda.cat

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.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Tallers de diferents temàtiques 
organitzats per l’Escola del Consum de 
Catalunya. Es pot triar entre les activitats 
següents: 

- 1 taller global (Impactes o
missatges?; L’aigua està sempre en 
equilibri?; És dissabte, què fem?; Em 
sento bé?; Què em poso aquest matí?) 

- 1 combinació prefixada de 2 tallers
específics (La regulació de la publicitat i el 
consum; La publicitat i l’etiquetatge com 
a fonts d’informació; Les regles a l’hora 
de navegar per la xarxa; Els drets i 
deures en la contractació de serveis; 
L’etiquetatge alimentari i el consum 
solidari; La gestió del pressupost i la 
contractació de serveis.

A QUI S’ADREÇA

Tallers de l’Escola de Consum de Catalunya
Tallers globals i específics

INSCRIU-TE!

Tallers de 
l’Escola de 
Consum de 
Catalunya

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

Clicant aquí

http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/calendari-de-disponibilitat/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/calendari-de-disponibilitat/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/calendari-de-disponibilitat/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/calendari-de-disponibilitat/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/calendari-de-disponibilitat/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/eso-batxillerat-i-cicles-formatius/tallers-al-vostre-centre-educatiu/sollicitud/
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· Informar sobre l’oferta actual
d’ensenyament a Catalunya.

· Facilitar als alumnes la presa
de decisió sobre el seu futur
professional.

CALENDARI

Finals de març - 
principis de maig

DURADA

Entre 1 hora i 1 hora 30 min

CONTACTE

Queralt Cortina

93 821 35 53 

qcortina@ccbergueda.cat

CONTINGUTS

S’expliquen les diferents opcions 
d’ensenyaments actuals a 
Catalunya, es donen les eines per 
trobar informació rellevant, es 
clarifiquen els diferents plans 
educatius i el sistema 
d’equivalències de titulacions.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Xerrada informativa on es presentarà 
l’oferta educativa a Catalunya i la 
diversitat de sortides professionals per 
tal de facilitar als alumnes la presa de 
decisions. Aquest recurs també es pot 
demanar com a atenció personalitzada i 
individualitzada per a cada cas.

A QUI S’ADREÇA

I ara què?
Coneix l’oferta d’ensenyament

I ara què?

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIVnl4C_DoFE8leia7b9Q4wfk-_HjXKhddQrNDDUfP8g_QjQ/viewform?usp=sf_link
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· Informar sobre els diferents
processos de preinscripció-
Donar a conèixer les sortides
professionals.

· Informar sobre les diferents
ajudes econòmiques per cursar
ensenyaments post-obligatoris.

DURADA

1 hora
(adaptable a 45 minuts).

CALENDARI

Finals de març - principis de 
maig

CONTACTE

Queralt Cortina

93 821 35 53

qcortina@ccbergueda.cat

CONTINGUTS

S’informa sobre la convocatòria 
ordinària de la PAU de juny i 
extraordinària de setembre, es 
recorden els terminis de la 
preinscripció universitària i de 
formació professional i els procés que 
s’ha de seguir per fer-la. També 
s’expliquen les beques generals del 
Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esports, les beques del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, les beques de Mobilitat, 
les beques de Necessitats Educatives 
Especials, les beques i préstecs 
universitaris de l’AGAUR (Agència de 
Gestió i Ajuts Universitaris i Recerca), 
i algunes de pròpies  que hi ha a la 
comarca.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Xerrada informativa sobre el procés de 
preinscripció universitària i de formació 
professional, així com sobre l’oferta de 
beques d’estudis post-obligatoris, tant 
a nivell general com del Berguedà.

A QUI S’ADREÇA

Preinscripcions i beques a estudis post-obligatoris 
Informa't de les opcions que tens a nivell educatiu

Necessites

beca?

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/1qQp5fGGQ6-O3uT_o8e5ujY3-4iEBSqXJJZxUmxaKuKU/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIVnl4C_DoFE8leia7b9Q4wfk-_HjXKhddQrNDDUfP8g_QjQ/viewform?usp=sf_link
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1 hora

· Donar informació clara per desmentir
tota la falsa informació que circula per
internet

· Informar sobre usos i abusos de les
conductes que generen dependència

· Promoure una mirada crítica sobre
els condicionants socials que
afavoreixen el consum d'algunes
substàncies tòxiques.

CALENDARI

Durant tot el curs

DURADA CONTACTE

Omar Pradell

93 821 35 53 

opradell@ccbergueda.cat

CONTINGUTS

Es presentaran els camins per entrar 
en el cercle de l’ús de drogues, els 
efectes d’aquestes drogues i el seu 
impacte en la vida del consumidor i 
del seu entorn. S’anomenaran 
estratègies per a la prevenció i 
s’informarà d’agents o serveis 
d’ajuda que ofereixen atenció 
personalitzada.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

Activitats on es treballa la informació 
relacionada amb les substàncies 
tòxiques i les conductes que generen 
dependència.

Hi ha tallers on es treballa la pressió 
grupal, la identitat personal, els valors 
socials, i d'altres on es treballen les 
conductes que generen dependència 
(Xarxes socials, pantalles, begudes 
energètiques, porros, alcohol). En funció 
de l'edat dels participants es 
recomanarà un taller o altre.

A QUI S’ADREÇA

Prevenció, consum i substàncies adictives
Xerrada de conscienciació i prevenció davant de les addiccions

Una mirada

propera a 

les drogues

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIVnl4C_DoFE8leia7b9Q4wfk-_HjXKhddQrNDDUfP8g_QjQ/viewform?usp=sf_link
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· Informar sobre l’oferta de
programes de voluntariat.

· Potenciar els projectes de
voluntariat a Catalunya.

CALENDARI

Durant el curs

DURADA

Entre 1 hora i 1 hora 30 min

CONTACTE

Queralt Cortina

93 821 35 53 

qcortina@ccbergueda.cat

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.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

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

A QUI S’ADREÇA

Vols ser voluntari?
Xerrada informativa

Vols ser 

voluntari?

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

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


ALTRES ACT IVITATS 
FORA DEL CENTRE
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· Conèixer el funcionament de les
depuradores

· Veure la quantitat de residus que
arriben a les depuradores a través del
clavegueram (tovalloletes)

· Integrar les bones pràctiques
ambientals amb el sanejament.

CALENDARI

Les visites s’adapten als calendaris 
dels centres, poden ser de matí o 
tarda, duren aproximadament entre 1 
i 2 hores en funció del què demana el 
centre educatiu. El desplaçament va 
a càrrec dels centres.

DURADA

Mínim una hora però entre 
una hora i mitja i dues hores 
és el recomanable.

CONTACTE

Gemma Vinyes 

93 821 35 53

gvinyes@ccbergueda.cat 

CONTINGUTS

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

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

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.

A QUI S’ADREÇA

Visites ambientals
Visita a les depuradores del Berguedà

Depuradores

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO
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· 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.

CALENDARI

Les visites s’adapten als calendaris 
dels centres, poden ser de matí, 
duren aproximadament entre 1 hora 
en funció del què demana el centre 
educatiu. El desplaçament va a 
càrrec dels centres.

DURADA

Una hora
CONTACTE

Gemma Vinyes 

93 821 35 53

gvinyes@ccbergueda.cat 

CONTINGUTS

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.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

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

A QUI S’ADREÇA

Visites ambientals 
Visita a la deixalleria

Deixalleria

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO
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· 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.

CALENDARI

Les visites s’adapten als calendaris 
dels centres, poden ser de matí o 
tarda, duren aproximadament entre 1 
i 2 hores en funció del què demana el 
centre educatiu. El desplaçament va 
a càrrec dels centres.

DURADA

Entre una hora i una hora i 
mitja. CONTACTE

Gemma Vinyes 

93 821 35 53

gvinyes@ccbergueda.cat 

CONTINGUTS

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.

OBJECTIUSDESCRIPCIÓ

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.

A QUI S’ADREÇA

Visites ambientals
Visita a l'abocador i/o a la planta de triatge

Abocador

1r ESO
2r ESO
3r ESO
4r ESO

1r BAT
2r BAT
CFGM
CFGS
FO
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	10_Entrevista_Catàleg_Secundària_2019-20 definitiu

	_what's up salut mental_secundaria


	visites_depuradora_secundaria

	visites_deixalleria_secundaria.pdf
	visites_abocador_secundaria

	35_africa sense esterotips_secundaria.pdf

	36_companys de viatge_secundaria
	37_quan tanco els ulls_secundaria
	38_the real pursuit_secundaria.pdf


	mediació secundària
	portada-activitats fora centre
	secundaria-Portada ADB
	secundaria-Portada ccb
	secundaria-Portada

	fitxa més que una sola història.pdf
	Cataleg_Secundaria_2019-20_provisional.pdf
	Cataleg_Secundaria_2019-20_provisional.pdf
	Cataleg_Secundaria_2019-20_provisional.pdf
	35_africa sense esterotips_secundaria.pdf





	index 22: 
	index 19: 
	index 21: 
	index 18: 
	index 20: 


