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A m b el suport de:

AG È N C I A  D E D E S E N VO LU PA M E N T   
D E L B E R G U E D À

C O N S E L L  C O M A R C A L  D E L B E R G U E D À

C U R S 20/21 – CENTRES DE PRIMÀRIA

CATÀLEG D’ACTIVITATS ALS CENTRES 

EDUCATIUS DEL BERGUEDÀ



Cosesa tenirencompte

Durantels tallers, en tot moment hi ha d'haver un/a  

mestre/a de suportdinsde l'aula.

El centrenopotafegira mésalumnatdelques'ha  

quedatprèviamentambelConsello l'Agència.

El centreescomprometa ferdifusiódels  

materialsqueelConsello l'Agènciafacilita.

Es tindrà en compte la situació en la que es trobi 

el grup-classe en el moment de realitzar 

l’activitat per modificar-la o adaptar-la, si cal. 
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CUEME Cultura Emprenedora a l’Escola

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).

CONTINGUTS

Treballar els valors, habilitats  

i capacitats vinculadesa

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.

OBJECTIUS

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...).

DESCRIPCIÓ

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (Cicle superior)

2 hores setmanals

DURADA

CALENDARI

De setembre a juny

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
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IGUALTAT I IDENTITAT DE

GÈNERE

“Ni fadesni prínceps”

Conta contes coeducatius

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.

CONTINGUTS

• 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.

OBJECTIUS

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

DESCRIPCIÓ

45 minuts

DURADA

CALENDARI

De setembre a juliol

CONTACTE

Núria Mariano Raventós  

93 821 35 53 ext. 325

igualtat@ccbergueda.cat

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle superior)
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IGUALTAT I IDENTITAT DE

GÈNERE

“Ni fadesni prínceps”

Maleta de coeducació

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. 

CONTINGUTS

• 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.

OBJECTIUS

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.

DESCRIPCIÓ

Es treballa al llarg de tot el curs

DURADA

CALENDARI

De gener a juny

CONTACTE

Núria Mariano Raventós  

93 821 35 53 ext. 325

igualtat@ccbergueda.cat

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol 

Infantil

Primària (cicle inicial)
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IGUALTAT I IDENTITAT DE

GÈNERE

“Ni fadesni prínceps”

Maleta viatgera

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. 

CONTINGUTS

• 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.

OBJECTIUS

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. Es demana enviar la 

valoració de l’activitat en un període 

de 15 dies una vegada finalitzada la 

utilització del recurs.

DESCRIPCIÓ

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle inicial)

Es treballa al llarg de tot el curs

DURADA

CALENDARI

De setembre a juny

CONTACTE

Núria Mariano Raventós  

93 821 35 53 ext. 325

igualtat@ccbergueda.cat

INSCRIU-TE!

Clicant aquí
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IGUALTAT I IDENTITAT DE

GÈNERE

“Ni fadesni prínceps”

Taller i conta contes coeducatius

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. 

CONTINGUTS

• 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.

OBJECTIUS

Taller que consta de dues parts:

- Explicació del conte triat 

prèviament

- Treball d’aspectes relacionats 

amb la coeducació

DESCRIPCIÓ

1 hora i 30 minuts

DURADA

CALENDARI

De setembre a desembre

CONTACTE

Núria Mariano Raventós  

93 821 35 53 ext. 325

igualtat@ccbergueda.cat

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol 

Infantil

Primària (cicle inicial)
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DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL “Contes inclusius”

Parlemde diversitatamb els infants

L’activitat consta de dues parts:  

narració d’un conte que parla de la 

diversitat funcional (s’escull 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.

DESCRIPCIÓ

• 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.

• Trencar la mirada de que ser 

“especial” és ser pitjor, posar valor a 

la diferència.

OBJECTIUS

1 hora

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

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,...

CONTINGUTS

De setembre a juny

CALENDARI

Rosa Genovès  

93 821 35 53

rgenoves@ccbergueda.cat

CONTACTE

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle inicial)
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DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL Juguem per aturar el bullying

Promoció del benestar per la prevenció de l’assetjament escolar

És un taller en que s’utilitza la metodologia 

interactiva i vivencial: metodologia VRT 

(Vivència-Reflexió-Transferència) on, a partir 

de dinàmiques i jocs, es presenten els 

diferents continguts teòrics de la formació 

oferint eines per la reflexió i la transferència 

per revisar idees claus i processos de bones 

pràctiques envers l’assetjament escolar. 

El treball en prevenció davant l’assetjament 

escolar s’enfoca a través de la consciència 

sobre el fenomen i les seves repercussions 

individuals i de grup. Donem importància a 

les creences que sostenen l’assetjament per 

tal de trencar-les, així com les eines de gestió 

emocional del conflicte.

DESCRIPCIÓ

• Comprendre el fenomen i identificar les 

eines per a la prevenció, detecció i 

actuació davant de l’assetjament.

• Desenvolupar les habilitats 

socioemocionals per potenciar la resposta 

que aturi la violència, impliqui en la 

resolució i repari el malestar.

• Qüestionar les creences que sostenen la 

violència i les relacions de malestar dins i 

fora de les aules.

• Gestió del conflicte intern i extern 

potenciant dinàmiques positives de grup.

• Fomentar el benestar com a factor clau en 

el desenvolupament positiu individual i de 

grup.

OBJECTIUS

1 h i 30 minuts

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

· L’assetjament entre iguals: eines 

per a la comprensió del fenomen

· Educació emocional i prevenció 

de la violència: treball cap a la 

prevenció i la prevenció per viure’s 

en benestar

· Desenvolupament d’habilitats 

socioemocionals

CONTINGUTS

De setembre a juny

CALENDARI

Rosa Genovès  

93 821 35 53

rgenoves@ccbergueda.cat

CONTACTE

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle 

superior)
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DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL Art i part

Treball en equip, cooperació, creació artítica i reciclatge

Realització d’una obra d’art 

compartida mitjançant la presa de 

decisions conjunta i la col·laboració. 

L’obra estarà realitzada amb 

diversos materials (entre els quals 

material reciclat que hauran 

d’escollir els alumnes durant dies 

previs). Es tracta de que el grup 

s’organitzi, prengui decisions i 

aporti a l’objectiu comú, una obra 

d’art.

DESCRIPCIÓ

• Aprendre a treballar de manera 

cooperativa i promoure la cohesió de 

grup.

• Donar eines i estratègies per facilitar el 

treball en equip.

• Promoure la intel·ligència emocional i 

habilitats socials.

• Crear una obra d’art col·lectiva.

• Explorar l’art com a eina d’expressió i 

comunicació.

• Promoure l’ús de material reciclat.

OBJECTIUS

1 h i 30 minuts

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

El taller es centrarà en la creació 

d’una obra d’art compartida. El 

grup haurà de cooperar en tot 

moment. Se’ls acompanyarà 

mitjançant dinàmiques 

participatives per decidir:

· Temàtica de l’obra

· Rols

· Material

· Excussió de l’obra

Finalitzarem la sessió amb una 

breu reflexió grupal sobre 

l’experiència i els aprenentatges 

adquirits.

CONTINGUTS

D’Octubre a Maig

CALENDARI

Rosa Genovès  

93 821 35 53

rgenoves@ccbergueda.cat

CONTACTE

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària 
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MIGRACIONS: REFUGI I 

CONVIVÈNCIA

Avatars

Joc de simulació

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle superior)

2 hores

DURADA

Marta Subirana

93 821 35 53

msubirana@ccbergueda.cat

CONTACTE

Tracta d’un joc de simulació en què els 

joves es posen a la pell d’una persona 

que ha iniciat un procés migratori. En 

tant que simulació, han de prendre un 

seguit de decisions semblants a les 

que haurien de prendre en cas que 

fossin ells els protagonistes reals del 

procés.

CONTINGUTS

• Empatitzar amb les persones que 

viuen processos migratoris. 

• Fomentar la cohesió social, la 

solidaritat. 

OBJECTIUS

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. 

DESCRIPCIÓ

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

De setembre a juny

CALENDARI
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MIGRACIONS: REFUGI I 

CONVIVÈNCIA

Vull tornar a ballar

Taller a partir del conte ‘Vull tornar a ballar’

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle inicial)

2 hores

DURADA

Marta Subirana

93 821 35 53

msubirana@ccbergueda.cat

CONTACTE

Conte i proposta didàctica per treballar 

els continguts del conte Vull Tornar a 

Ballar.

CONTINGUTS

• Aproximació i reflexió sobre la guerra, 

la solidaritat, l’esperança

• Foment de l’empatia amb els infants 

que han de fugir de la guerra

OBJECTIUS

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!’. Aquesta 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.

DESCRIPCIÓ

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

De setembre a juny

CALENDARI
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MIGRACIONS: REFUGI I 

CONVIVÈNCIA

Un mar especial

Plats, menjars i olors de la Mediterrània

1 hora i 30 minuts

DURADA

Marta Subirana

93 821 35 53

msubirana@ccbergueda.cat

CONTACTE

Metodologia interactiva i participativa, 

basada en la pregunta-resposta on 

aprofitarem els coneixements previs que 

ja té l’alumnat i amb l’ajuda del mapa, 

començarem amb una presentació de la 

regió mediterrània i aquells trets 

característics que defineixen la 

“mediterraneïtat” (clima, dieta, tradicions). 

CONTINGUTS

Objectiu General:

· Fer veure als infants que les 

persones de diferents llocs tenim 

moltes coses en comú 

(interculturalitat)

Objectius específics:

· Mostrar la igualtat dins la diversitat 

d ela regió mediterrània per la via de 

l’alimentació.

· Començar a conèixer els països de 

la costa mediterrània mitjançant un 

mapa de la regió.

OBJECTIUS

Activitat basada en el joc, 

l’experimentació amb les olors, 

gustos i en un treball 

cooperatiu de plàstica.

Es pot plantejar que el grup 

dugui a terme un treball 

vinculat amb el taller anterior i 

posterior a aquest, per ampliar 

el treball i el coneixement 

sobre el mateix.

DESCRIPCIÓ

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

De setembre a juny

CALENDARI

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicles mitjà)
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MIGRACIONS: REFUGI I 

CONVIVÈNCIA

La història de la Nut

Taller a partir del conte

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle mitjà)

1 hora i 30 minuts

DURADA

Marta Subirana

93 821 35 53

msubirana@ccbergueda.cat

CONTACTE

Es treballen amb l’alumnat conceptes 

com:

· La guerra, la solitud, la por, 

l’esperança i la perseverança. 

· La solidaritat, el rebuig, l’alegria de la 

retrobada i els valors essencials en la 

vida.

· Què ens uneix i què ens separa dels 

altres.

· Les idees preconcebudes.

· L’expressió de les emocions i el 

diàleg per a evitar que un conflicte 

creixi i s’enquisti en el temps.

CONTINGUTS

Posar en valor el treball cooperatiu, 

el ser flexible, reflexionar, escoltar i 

fer-se escoltar, i adonar-se que tots 

som necessaris i que podem 

aprendre coses de les altres 

persones.

OBJECTIUS

Utilitzant com a suport un 

conte escrit i il·lustrat per ella 

mateixa i que projectarà a la 

pissarra digital, la nostra 

companya Susanna portarà els 

infants a acompanyar en el seu 

recorregut a la Nut, una nena 

que ha de fugir de la guerra. 

DESCRIPCIÓ

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

De setembre a juny

CALENDARI
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MIGRACIONS: REFUGI I 

CONVIVÈNCIA

Rondalles de pau i amistat

Amistat, solidaritat i respecte

1 hora

DURADA

Marta Subirana

93 821 35 53

msubirana@ccbergueda.cat

CONTACTE

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 careta de conill (un 

dels personatges dels conte) per a cada 

infant i fins i tot una careta de la guineu.

Si s’expliquen més contes, en no 

haver-hi temps per a fer-ho tot, es 

deixen els dibuixos dels personatges 

dels contes per a què els puguin pintar 

i decorar tot recordant les històries 

dels animals.

CONTINGUTS

• Treballar els valors de l’amistat, la 

solidaritat i el respecte mitjançant la 

narració teatralitzada de diversos 

indrets de la Mediterrània.

OBJECTIUS

Narració de contes teatralitzats

sobre animals amics, que s’ajuden, 

s’estimen i es respecten. 

DESCRIPCIÓ

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

De setembre a juny

CALENDARI

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària 
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MIGRACIONS: REFUGI I 

CONVIVÈNCIA

Aigua plis-plas

Ús i abús de l’aigua

1 hora i 30 minuts

DURADA

Marta Subirana

93 821 35 53

msubirana@ccbergueda.cat

CONTACTE

· Introducció dels diferents usos que 

donem a l’aigua, la seva importància i la 

disponibilitat d’aigua a la Terra.

· Ens situem a la Mediterrània a través 

d’un recorregut sonor pel cicle de l’aigua 

i pels països de la Mediterrània que els 

alumnes hauran de seguir amb la 

imaginació.

· A partir de l’experiència anterior 

aprofundim en el tema de la climatologia 

i les similituds/diferències de les diverses 

zones mediterrànies.

CONTINGUTS

• Conèixer la importància de l’aigua per 

a la vida de tots els éssers vius.

• Conèixer la interdependència existent 

en el tema de l’aigua en les diferents 

zones de la Mediterrània.

• Familiaritzar-se amb la terminologia 

que gira al voltant de l’aigua (usos, el 

cicle de l’aigua, la depuració, causes de 

contaminació).

• Reflexionar sobre què podem fer per a 

raciolanitzar l’és de l’aigua i mantenir-

la neta.

OBJECTIUS

Vivencial i participativa, amb l’ajut 

d’uns jocs de taula, fomentant la 

reflexió sobre l’entorn conegut i 

també la realitat més llunyana 

d’altres països.

És necessari una aula amb cadires 

mòbils per poder fer una taula on 

posar-hi el joc i l’alumnat pugui 

seure al voltant. Cal disposar 

d’equip de so o ordinador per la 

música.

DESCRIPCIÓ

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

De setembre a juny

CALENDARI
AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicles superior)
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MIGRACIONS: REFUGI I 

CONVIVÈNCIA

Companys de viatge

Joc de simulació

2 hores

DURADA

Marta Subirana

93 821 35 53

msubirana@ccbergueda.cat

CONTACTE

A partir de les històries d’Ivine i Malak 

(que van marxar sense 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 

nois i noies del tot propers a nosaltres.

CONTINGUTS

· Empatitzar amb les persones que 

viuen processos de migracions 

forçades.

OBJECTIUS

Jocs simbòlics per apropar-nos 

vivencialment al seguit de 

dificultats, obstacles i perills que 

envolten als refugiats i desplaçats 

en el seu viatge, així com les 

emocions i sentiments que aquesta 

situació comporta.

DESCRIPCIÓ

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

De setembre a juny

CALENDARI
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AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicles superior)
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MIGRACIONS: REFUGI I 

CONVIVÈNCIA

Jehà i Guita

Conte escenificat i debat

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol

Infantil

Primària (cicle inicial)

1 hora i 30 minuts

DURADA

Marta Subirana

93 821 35 53

msubirana@ccbergueda.cat

CONTACTE

En Jehà 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 

el mar. 

CONTINGUTS

· Presentar la mar mediterrània com a 

espai de vida.

· Introduir l’alumnat en la diversitat 

cultural que hi ha ambdues 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.

OBJECTIUS

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 serva 

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. 

DESCRIPCIÓ

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

De setembre a juny

CALENDARI
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INFORMACIONS SOBRE 

SERVEIS I RECURSOS

Vols ser voluntari?

Xerrada informativa

Xerrada on es presenten diferents  

programes de voluntariat que es duen  

a terme durant tot l’any a Catalunya.

DESCRIPCIÓ

• Informar sobre l’oferta de programes de 

voluntariat. 

• Potenciar els projectes de voluntariat a 

Catalunya. 

OBJECTIUS

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. 

CONTINGUTS

1 hora

DURADA

Clicant aquí

INSCRIU-TE!

Queralt Cortina

93 821 35 53

qcortina@ccbergueda.cat

CONTACTE

De setembre a juny

CALENDARI

A QUI S’ADREÇA

Escola bressol

Infantil

Primària
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INFORMACIONS SOBRE 

SERVEIS I RECURSOS

Coneix el Consell Comarcal del Berguedà

Xerrada informativa

Xerrada on es presenta el Consell 

Comarcal del Berguedà, les seves 

funcions i estructura política i tècnica.

DESCRIPCIÓ

• Donar a conèixer el Consell Comarcal del 

Berguedà.

OBJECTIUS

S’introdueix la institució dels 

Consells Comarcals i la seva 

estructura política. Es presenten les 

diferents àrees del Consell Comarcal 

del Berguedà.

CONTINGUTS

1 hora

DURADA

Clicant aquí

INSCRIU-TE!

Queralt Cortina

93 821 35 53

qcortina@ccbergueda.cat

CONTACTE

De setembre a juny

CALENDARI

A QUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària
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CONSUM A què juguem?

Un/a inventor/a de joguines 

arriba a la classe per explicar el 

seu últim invent; els alumnes, 

però, de seguida li faran veure 

que no és molt bona idea. 

Després d’acceptar-ho, 

l’inventor/a demana ajuts als 

alumnes: hauran d’inventar 

una joguina, nova i original, 

per donar-li idees de cara a 

crear la seva propera col·lecció 

de joguines.

DESCRIPCIÓ

Reflexionar sobre el consum de jocs i 

joguines. Aquest consum implica endinsar-se 

en els mecanismes de la presa de decisions, 

tenint en compte la influència de factors 

diversos com ara la legislació, l’entorn social i 

les responsabilitats individuals i col·lectives.

OBJECTIUS

1 hora i 30 minuts

Es realitzen dues sessions diàries. 

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

Gloria Ros Belmonte

938213553

gros@ccbergueda.cat

CONTACTE

El joc i la joguina, sobretot pels 

infants, són elements quotidians i 

diversos que ens relacionen amb 

altres persones i amb l’entorn. El 

taller pren com a eix les joguines per 

reflexionar sobre la diversitat, el seu 

valor social i per conèixer tota la 

informació que ens dóna el seu 

etiquetatge.

CONTINGUTS

Veure disponibilitat de l’Escola Catalana de 

Consum: aquí

CALENDARI
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CONSUM Com rutlla l'energia que consumim a l'escola?

Un/a fotògraf/a està preparant 

una exposició que mostra els 

canvis en una escola al llarg del 

temps. A partir del seu discurs 

es reflexiona sobre l'evolució 

dels estils de vida, en general, i 

del canvi de gestió energètica, 

en particular. Alhora, es donen 

eines a l'alumnat perquè 

analitzi com és l'energia que 

arriba a l'escola i quin consum 

se'n fa.

DESCRIPCIÓ

Reflexionar sobre l'estalvi energètic i com 

s'ha convertit en un tema quotidià amb una 

forta presència als mitjans de comunicació, 

als programes polítics, a les escoltes, etc.. Hi 

apareix relacionat amb el consum global 

d'energia, amb la disponibilitat de recursos 

naturals, amb la contaminació, etc.. El 

consum d'energia esdevé, doncs, un tema 

intrínsec a la nostra forma de vida que afecta 

a tothom.

OBJECTIUS

1 hora i 30 minuts

Es realitzen dues sessions diàries. 

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

Gloria Ros Belmonte

938213553

gros@ccbergueda.cat

CONTACTE

· Conèixer la diversitat de fonts 

d'energia renovables i no renovables.

· Conèixer el marc legal de consum i el 

paper del consumidor en la gestió de 

l'energia.

· Ser conscient de la relació entre 

consum energètic i societat de consum.

· Explorar els impactes en la societat i el 

media derivats del consum energètic.

CONTINGUTS

Veure disponibilitat de l’Escola Catalana de 

Consum: aquí

CALENDARI
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Escola bressol
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CONSUM Quin és el valor de l'energia de consumim?

A partir d'una història que 

introdueix el tallers, es tracta 

de fer una crònica periodística 

focalitzada en el consum de 

productes i serveis que 

necessiten energia i la gestió 

que en fan els joves. Aquest és 

el punt de partida del taller que 

vol reflexionar sobre la 

diversitat d'estils de vida dels 

joves i la seva relació amb el 

consum, la seva dependència 

energètica, i com aquesta és 

diferent segons els llocs en què 

s'hi produeix.

DESCRIPCIÓ

Reflexionar sobre els nostres actes de 

consum on hi ha consum d'energia, com és 

que aquesta energia i quin és el meu paper 

com a ciutadà en la gestió energètica.

OBJECTIUS

1 hora i 30 minuts

Es realitzen dues sessions diàries. 

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

Gloria Ros Belmonte

938213553

gros@ccbergueda.cat

CONTACTE

·Diversitat en el consum energètic a 

escala local i global.

· Diversistat d'estils de vida en relació 

amb el consum i l'energia.

· Els usos quotidians de l'energia i la 

presa de decisions.

· L'energia com a recurs natural i la 

diversitat de fonts.

· La responsabilitat davant el consum 

d'energia que es poden adquirir en 

aquesta edat.

CONTINGUTS

Veure disponibilitat de l’Escola Catalana de 

Consum: aquí

CALENDARI

25

A QUI S’ADREÇA

Escola bressol

Infantil

Primària (cicle superior)
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CONSUM Em faig gran?

Un/a artista contemporani que 

treballa les col·leccions 

d'objectes ha de preparar una 

exposició. Com té una gran 

recopilació d'objectes 

demanarà ajuda a l'alumnat 

per tal de seleccionar els més 

característics de les festes 

d'aniversari i decidir la seva 

distribució en l'espai.

DESCRIPCIÓ

Reflexionar sobre el model de consum que 

es fa.

OBJECTIUS

1 hora i 30 minuts

Es realitzen dues sessions diàries. 

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

Gloria Ros Belmonte

938213553

gros@ccbergueda.cat

CONTACTE

·Responsabilitat que s'adquireixen amb 

l'edat associades a l'organització d'una 

festa.

· Oferta dels productes i serveis per a la 

festa d'aniversari.

· Guió del pressupost en l'organització 

d'una festa d'aniversari.

· Diversitat en els objectes que 

constitueixen la identitat d'una festa 

d'aniversari.

CONTINGUTS

Veure disponibilitat de l’Escola Catalana de 

Consum: aquí

CALENDARI
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http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/educacio-primaria/
mailto:qcortina@ccbergueda.cat
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/educacio-primaria/


CONSUM Consumim icones?

El taller comença amb un relat 

que planteja com els/les 

artistes del Pop Art van triar 

algunes icones de l'època com 

l'ampolla de la Coca-cola per 

realitzar les seves obres. I, 

planteja als alumnes, el repte, 

de descobrir i decidir quines 

podrien ser les icones del 

consum actual

DESCRIPCIÓ

Reflexionar sobre el model de consum que 

es fa.

OBJECTIUS

1 hora i 30 minuts

Es realitzen dues sessions diàries. 

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

Gloria Ros Belmonte

938213553

gros@ccbergueda.cat

CONTACTE

·Responsabilitat que s'adquireixen amb 

l'edat associades a l'organització d'una 

festa.

· Oferta dels productes i serveis per a la 

festa d'aniversari.

· Guió del pressupost en l'organització 

d'una festa d'aniversari.

· Diversitat en els objectes que 

constitueixen la identitat d'una festa 

d'aniversari.

CONTINGUTS

Veure disponibilitat de l’Escola Catalana de 

Consum: aquí

CALENDARI
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CONSUM Què fem aquesta tarda?

A partir d'una escenificació 

teatral, es mostra a l'alumnat 

que fer activitats de tarda 

comporta generalment l'ús de 

serveis i equipaments i que, pel 

fet d'utilitzar aquests serveis 

públics o privats, tenim 

responsabilitats com a 

persones consumidores.

DESCRIPCIÓ

Reflexionar sobre el consum, els diners que 

ens gastem en aquest i els drets i deures de 

les persones consumidores.

OBJECTIUS

1 hora i 30 minuts

Es realitzen dues sessions diàries. 

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

Gloria Ros Belmonte

938213553

gros@ccbergueda.cat

CONTACTE

·El consum de serveis durant el temps 

lliures. 

· La gestió del temps d'oci a partir de 

criteris econòmics, socials, materials, 

publicitaris i legals.

· Les diverses maneres de gestionar el 

temps lliure.

· L'oferta d'activitats de lleure que 

ofereix l'entorn, valorant-ne les 

possibilitats i les limitacions tant 

personals com col·lectives.

CONTINGUTS

Veure disponibilitat de l’Escola Catalana de 

Consum: aquí

CALENDARI
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CONSUM Nyam, nyam... què hi ha per berenar?

Un/a cuiner/a amb empenta i 

ganes de treballar ha decidit 

obrir una botiga amb dues 

característiques: només ven 

berenars i només es pot fer 

servir l'expressió corporal per a 

comunicar-se. Però ningú li ve 

a comprar i demana ajut als 

alumnes per saber què ha de 

canviar. El taller es mou entre 

l'emoció d'escollir i comprar un 

berenar determinat i la raó de 

saber quin berenar és més 

convenient en cada moment i 

context.

DESCRIPCIÓ

Reflexionar sobre el berenar des d'una 

perspectiva de consum implica considerar els 

elements que entren en joc en la seva 

adquisició.

OBJECTIUS

1 hora i 30 minuts

Es realitzen dues sessions diàries. 

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

Gloria Ros Belmonte

938213553

gros@ccbergueda.cat

CONTACTE

·Procés de compra: planificació, actituds 

i hàbits, tiquet i canvi.

· Diversitat de berenars i la seva relació 

amb la salut, la societat i els gustos 

personals.

· Oferta de productes per a berenars i 

gestió dels diners.

· Formes de comunicació oral i corporal 

a l'hora de relacionar-nos amb les 

persones.

CONTINGUTS

Veure disponibilitat de l’Escola Catalana de 

Consum: aquí

CALENDARI

29

A QUI S’ADREÇA

Escola bressol

Infantil

Primària (cicle mitjà)

http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/educacio-primaria/
mailto:qcortina@ccbergueda.cat
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/educacio-primaria/


CONSUM Veig, veig... quina botiga és?

El taller pretén fer visible la 

diversitat d'elements que 

permeten caracteritzar una 

botiga concreta (colors, 

productes, mobiliari, etc.) i 

com aquests estableixen 

diferències o similituds entre 

elles.

DESCRIPCIÓ

Reflexionar al voltant de les emocions que 

ens generen les botigues del barri permetent 

compartir les emocions que es generen en el 

moment de compra depenent de 

l'establiment, els productes i els colors, tenint 

en compte les percepcions i les opinions de 

l'alumnat.

OBJECTIUS

1 hora i mitja

Es realitzen dues sessions diàries. 

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

Gloria Ros Belmonte

938213553

gros@ccbergueda.cat

CONTACTE

·Diversitat d'establiments al barri.

· Diferències i coincidències en la 

manera de pensar, de sentir i d'actuar 

respecte a una mateixa botiga segons 

cada individu.

· Consum de béns i serveis.

· Especialització de les botigues segons 

els productes que hi venen.

CONTINGUTS

Veure disponibilitat de l’Escola Catalana de 

Consum: aquí

CALENDARI
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CONSUM Em compres un somriure?

Es converteix l'aula en un 

escenari de reflexió sobre el 

significat de consumir: 

s'aborda l'acte de compra 

coma a una relació de consum. 

Finalment, l'alumnat 

representa, mitjançant la 

poesia visual, la seva pròpia 

manera de consumir productes 

i emocions.

DESCRIPCIÓ

Reflexionar sobre els elements racionals i  

emocionals que intervenen en el procés de la 

presa de decisions en la compra de 

productes i béns.

OBJECTIUS

1 hora i 30 minuts

Es realitzen dues sessions diàries. 

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

Gloria Ros Belmonte

938213553

gros@ccbergueda.cat

CONTACTE

· La diversitat d'emocions que desperta 

la compra de productes.

· La compra segons criteris legislatius.

· El llenguatge publicitari: colors, 

música, emocions i eslògans.

· El consum com a relació entre 

elements individuals (emocions, desig, 

necessitats...) i col·lectius (publicitat, 

moda, marc legal i socialització...).

CONTINGUTS

Veure disponibilitat de l’Escola Catalana de 

Consum: aquí

CALENDARI

31

A QUI S’ADREÇA

Escola bressol

Infantil

Primària (cicle superior)

http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/educacio-primaria/
mailto:qcortina@ccbergueda.cat
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/docencia/educacio-primaria/

