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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 21/22 – CENTRES DE PRIMÀRIA

CATÀLEG D’ACTIVITATS ALS CENTRES 

EDUCATIUS DEL BERGUEDÀ
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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.

Elcentreescomprometa 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. 

Rebreu confirmació dels tallers per part 

de l’entitat corresponent. En cas que no 

es pugui atorgar un taller es notificarà al 

centre. 
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UP! BERGUEDÀ
Emprenedoria, innovació i disrupció

Festival disruptiu d’ideació i innovació 2021-2022

Seminari 1: procés d’anàlisi i ideació. Els participants

hauran d’entendre tot el procés a seguir, mètodes a

aplicar i començar a treballar per donar resposta al

repte que llençarà el seu municipi (ajuntament) i/o

entitat. (Gener)

Seminari 2: creativitat i conceptualització. Els

participants hauran d’haver donat forma i

conceptualitzat el projecte. Es dirigirà la sessió per

treballar d’una manera molt creativa i poc usual als

centres. (Febrer)

Seminari 3: prototipatge i presentació del mateix,

Màrketing. (Març)

FestivalUP! BERGUEDÀ, la jornada es celebrarà durant 1

dia i hi participaran tots els alumnes que hagin

participat en els BootCamps. L’objectiu d’aquesta

jornada serà fer un seguit d’activitats i treballs en grup

per aportar noves idees al territori, municipis i a les

seves empreses. (Abril)

CONTINGUTS

• Promoure la creativitat en la manera

depensari treballar.

• Posar en valor i fomentar

l’emprenedoriaentreelsjoves.

• Donar respostes als reptes dels

Municipis ientitats.

• Crear vincle entre els estudiants,

municipis, entitats, emprenedors i

empreses.

OBJECTIUS

El projecte UP! BERGUEDÀ és un festival

disruptiu que promou la creativitat, la ciència i

la tecnologia; un programa d’aprenentatge

que busca com a resultat definir reptes i

prototips per descobrir nous projectes i

oportunitatsde treball.

Es treballarà en paral·lel en els centres

educatius i finalment es realitzarà un festival

final on es treballarà de forma conjunta amb

la restade centres i grups.

FASE CONTINUADA: per tal que els

participants de les diferents edats puguin

desenvolupar bé les seves idees i futurs

prototips, es necessiten diversos dies. Durant

els mesos de gener, febrer i març del 2022 es

treballaran 3 Bootcamps amb els conceptes

que es desenvoluparan el dia de la Fase final

de l’UPBERGUEDÀ!

FASE FINAL: L’UP! BERGUEDÀ com a tal es

celebraria un únic dia, però la feina prèvia,

durant la FASE CONTINUADA és

imprescindible perquè el dia del Festival

surtin idees realment prometedores. Aquest

dia es reunirien els participants en un espai

obert i es crearien grups de treball aleatoris,

homogenis però totalment heterogenis entre

ells. La clau serà barrejar els diferents perfils i

treballar conjuntament per donar resposta als

reptes plantejats per les empreses del

territori.

DESCRIPCIÓ

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol

Infantil

Primària (Cicle superior)

Itinerari curt: GENER -ABRIL

Itinerari llarg:SETEMBRE –ABRIL (presentació ODS, creació 

start-up, detecció de necessitats del municipi, definició del 

repte a treballar. 

Els centres que triïn l’itinerari llarg, durant el primer 

quadrimestre escolar disposaran de materials més ampliats 

per treballar la detecció de la necessitat del seu municipi, 

elecció del repte, treballs dels ODS, creació d’una start-up… 

Els mestres disposaran de tot el material educatiu per 

qualsevol dels itineraris. El mètode, objectius i coneixements 

seran els mateixos, però d’una forma més treballada o més 

reduïda. La metodologia vindrà definida amb recursos 

creatius i dinàmics. 

DURADA

4

Presentació al municipi. Els alumnes presentaran

les seves solucions als reptes al mateixa

Ajuntament o Entitat en funció de qui li hagi

llençat el repte inicialment. (Maig)

CONTACTE

Judit Rosell

93 824 7700

formacio@adbergueda.cat

mailto:formacio@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 juny

CONTACTE

Núria Mariano Raventós

93 821 35 53 

nmariano@ccbergueda.cat

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle superior)
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mailto:igualtat@ccbergueda.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzNmqW2VMtY4KFRMjkhe9E9UUQy4hLQowMvjH7S0VRkTU_RA/viewform?usp=sf_link


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

Centre de recursos pedagògicsdel 

Berguedà

93 821 41 90

crp-bergueda@xtec.cat

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol 

Infantil

Primària
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mailto:crp-bergueda@xtec.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzNmqW2VMtY4KFRMjkhe9E9UUQy4hLQowMvjH7S0VRkTU_RA/viewform?usp=sf_link


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

Es treballa al llarg de tot el curs

DURADA

CALENDARI

De gener a juny

CONTACTE

Centre de recursos pedagògicsdel 

Berguedà

93 821 41 90

crp-bergueda@xtec.cat

INSCRIU-TE!

Clicant aquí
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AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle inicial)

mailto:crp-bergueda@xtec.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzNmqW2VMtY4KFRMjkhe9E9UUQy4hLQowMvjH7S0VRkTU_RA/viewform?usp=sf_link


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 

nmariano@ccbergueda.cat

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol 

Infantil

Primària (cicle inicial)
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mailto:nmariano@ccbergueda.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzNmqW2VMtY4KFRMjkhe9E9UUQy4hLQowMvjH7S0VRkTU_RA/viewform?usp=sf_link


ACEB Suma Empresa, dona i escola 10

• Mostrar i acostar el món 

empresarial a les escoles. 

• Desmitificar la imatge de 

l’empresari/ària com una 

persona amb estereotips molt 

marcats i cada vegada més 

obsolets. 

• Donar una visió de l’empresa 

més propera, útil i dinàmica. 

• Mostrar les principals habilitats 

d’un empresari/ària. 

• Donar a conèixer referents locals 

d’empreses i d’empresàries 

OBJECTIUS

Impartir, de la mà d’empresàries i 

directives en actiu de la comissió 

ACEB Suma integrada dins 

l’Associació comarcal d’empresaris 

del Berguedà, una xerrada/explicació 

d’una durada d’1 h i 30 minuts, a 

l’alumnat de cicle superior de 

primària sobre les empreses i les 

persones que les dirigeixen, el seu 

paper a la societat i les habilitats i 

capacitats per dirigr-les, sota un punt 

de vista d’igualtat entre dones i 

homes. 

DESCRIPCIÓ

1 hora i 30 minuts

DURADA

Presentació: resum de l’activitat professional 

de les ponents membres d’ACEB Suma. 

Empresa i societat: l’alumnat ha de relacionar i 

identificar empreses que l’envolten al seu dia a 

dia, entenent i ensenyant els diferents tipus 

d’empresa (des de multinacionals fins a 

autònoms); també a través d’imatges dir si les 

empreses o productes que observen 

pertanyen a empreses berguedanes o no; 

emmarcant-ho dins l’apartat d’Empreses 

berguedanes i coneixement. 

Habilitats d’un empresari/ària amb LEGO-Play 

(quan sigui possible) – alternativa COVID-19 es 

tracta d’una dinàmica de grup en la qual cal 

analitzar els rols que s’estableixen per resoldre-la

Representació femenina al món empresarial. En 

aquest apartat i a través d’imatges de persones 

realitzant feines diverses i sense mostrar si es 

tracta d’un home o dona, han de dir si la feina la 

desenvolupa un home o una dona.

Preguntes

CONTINGUTS

CALENDARI

De setembre a juny

CONTACTE

Alba Mendoza (Associació comarcal 

d’empresaris del Berguedà – ACEB)

93 822 14 04 

administracio@aceb.cat

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol 

Infantil

Primària (cicle superior)

mailto:administracio@aceb.cat


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.

Per aquest curs 21-22 es farà l’activitat del 

conte “impossible”. Es prioritza fer l’activitat a 

cicle inicial però es pot adaptar a educació 

infantil. Es prioritzaran les escoles a les que 

no s’hi ha pogut anar el curs 20-21. 

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  (en representació de la 

taula de diversitat funcional)

93 821 35 53

rgenoves@ccbergueda.cat

CONTACTE

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle inicial)
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https://www.youtube.com/watch?v=Um208yr6XvQ&t=47s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMh4rPhut9FgooS9MPjdbU1YlkpL8BhJZiyElDc4mVX9Iltw/viewform?usp=sf_link
mailto:rgenoves@ccbergueda.cat
mailto:genoves@ccbergueda.cat


DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL Educació emocional, educació per la vida

Competències per viure i conviure

Els tallers per a infants estan pensats 

com espais, dinamitzats on poder 

comprendre millor la pròpia dimensió 

emocional. Per a fer-ho incidim en les 

relacions interpersonals, 

l’autoconeixement, l’autoestima i gestió 

del grup a través del treball de les 

competències emocionals. 

S’utilitza 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 fora del context formatiu. 

L’activitat és limitada. Cada centre 

haurà de prioritzar a quin curs vol fer 

l’activitat. 

DESCRIPCIÓ

• Prendre consciència del món emocional 

que tots tenim, i aprendre a gestionar-lo.  

• Potenciar una mirada interna per 

descobrir qui sóc i treballar el 

desenvolupament del meu potencial. 

• Entrenar les pròpies habilitats 

socioemocionals envers el nostre 

autoconeixement i les relacions 

positives amb un mateix, el grup, el 

centre educatiu i l’entorn en general.

Ens adaptem a les característiques de cada 

grup per a concretar objectius específics. Si 

tens alguna necessitat concreta a atendre, 

fes-nos-ho saber!

OBJECTIUS

1 hora

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

Consciència emocional: introducció i treball 

cap al desenvolupament d’habilitats 

socioemocionants relacionades amb la 

consciència de les emocions pròpies i de les 

dels altres. Eina principal per a l’inici de 

processos de millora en la dinàmica 

personal i de grup. 

Elecció personal: eines cap al 

desenvolupament d’habilitats 

socioemocionals per a la vida, la pròpia 

regulació personal i pel treball cap a 

l’objectiu de benestar. Presa de consciència 

per a poder prendre bones decisions. 

Reponsabilitat individual: foment 

d’habilitats socioemocionals relacionades 

amb l’autonomia emocional i més 

concretament l’autoestima. Eines per 

aprendre responsabilitat i dur a l’acció les 

eleccions conscients, internes i externes, 

tant en un àmbit personal com de grup. 

CONTINGUTS

De setembre a maig

CALENDARI

Rosa Genovès  

93 821 35 53

rgenoves@ccbergueda.cat

CONTACTE

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle inicial)
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMh4rPhut9FgooS9MPjdbU1YlkpL8BhJZiyElDc4mVX9Iltw/viewform?usp=sf_link
mailto:rgenoves@ccbergueda.cat
mailto:genoves@ccbergueda.cat


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.

Les dinàmiques grupals i la dificultat 

de l’obra serà adapta al grup (nombre 

de membres i edat) i al centre. Durant 

els dies previs l’alumnat haurà de 

guardar material reciclat i portar-lo el 

dia del taller. El material que es farà 

servir serà: taps i ampolles de plàstic i 

papers de diari. 

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

Roser Prat

93 821 35 53

rprat@ccbergueda.cat

CONTACTE

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle mitjà)
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMh4rPhut9FgooS9MPjdbU1YlkpL8BhJZiyElDc4mVX9Iltw/viewform?usp=sf_link
mailto:rprat@ccbergueda.cat


DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL Inclusió i natura

Muntanyes inclusives, la tasca dels guies

És un taller que pretén sensibilitzar les 

dificultats que es poden trobar les persones 

amb diversitat funcional en fer activitats 

quotidianes, com per exemple fer sortides a 

la natura. 

Es divideix la sessió en tres apartats per 

treballar el següent:

• Activitats de sensibilització per a persones 

amb mobilitat reduïda. 

• Activitats de sensibilització per a persones 

cegues. 

• Activitats de sensibilització per a persones 

sordes. 

L’activitat és limitada. Cada centre haurà de 

prioritzar a quin curs vol fer l’activitat. 

DESCRIPCIÓ

• Sensibilitzar i apropar la realitat de les 

persones amb diversitat funcional, que 

molts cops son excloses de la societat, o 

sense propòsit d’excloure-les queden 

limitades a l’hora de realitzar certes 

activitats. 

• Ajudar a trencar amb totes les barreres 

que es troben les persones amb diversitat 

funcional a l’hora de gaudir de la natura, 

en un espai únic i espectacular com és el 

Berguedà. 

OBJECTIUS

2 hores

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

• Activitats de sensibilització per a persones 

amb mobilitat reduïda: utilització de la cadira 

Joëletteper tal d’apropar la muntanya a 

persones amb mobilitat reduïda. 

• Activitats de sensibilització per a persones 

cegues:  es treballa la confiança envers els 

altres companys a través de jocs i 

dinàmiques. 

• Activitats de sensibilització per a persones 

sordes: s’aprendrà a interactuar amb una 

persona sorda sense necessitat de saber 

llenguatge de signes buscant recursos per 

poder-nos fer entendre. 

Per realitzar el taller el millor seria en un espai obert i 

a la natura, per tal que puguin comprovar de primera 

mà les barreres amb les que es troben aquests 

col·lectius a l’hora de realitzar activitats en el medi. 

L’activitat es realitza amb la col·laboració de Guies 

d’arrel. 

CONTINGUTS

D’octubre a maig

CALENDARI

Rosa Genovès  

93 821 35 53

rgenoves@ccbergueda.cat

CONTACTE

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle mitjà)

14

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMh4rPhut9FgooS9MPjdbU1YlkpL8BhJZiyElDc4mVX9Iltw/viewform?usp=sf_link
https://guiesdarrel.com/
mailto:rgenoves@ccbergueda.cat
mailto:genoves@ccbergueda.cat


DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL APRENEM BRAILLE

Ens apropem a la vida de les persones amb discapacitat visual

En aquest taller ensenyarem als 

nens i nenes com funciona el 

sistema Braille de lectoescriptura 

per a persones cegues. Durant la 

sessió explicarem l’abecedari i els 

participants podran escriure amb 

pautes i punxons i emportar-se allò 

que han treballat. 

Activitat limitada. Cada centre haurà de 

prioritzar a quin curs vol fer l’activitat. 

Aquesta activitat es fa amb col·laboració 

amb la delegació del Berguedà de l’entitat 

Associació discapacitat visual Catalunya. 

DESCRIPCIÓ

• Conèixer l’alfabet Braille i el seu 

funcionament però a través d’aquesta 

activitat. 

• Sensibilitzar als participants entorn a 

la discapacitat visual i resoldre 

dubtes que puguin sorgir respecte el 

col·lectiu de persones cegues i amb 

baixa visió perquè “normalitzin” la 

convivència amb les persones amb 

discapacitat visual en el seu futur. 

OBJECTIUS

1 hora i 30 minuts

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

1. Presentació dels galeristes i 

de l’entitat. 

2. Descripció de la discapacitat 

visual i de les eines 

d’adaptació. 

3. Explicació de sistema Braille

4. Pràctica d’escriptura en Braille

5. Torn de preguntes i dubtes

Per realitzar el taller és necessari que 

els participants estiguin en una aula 

amb taules i cadires. La resta del 

material són alfabets Braille, pautes i 

punxons (material que porta l’entitat) 

i un quart de cartolina DIN-A4 per 

participant (a càrrec del centre). 

CONTINGUTS

D’octubre a maig

CALENDARI

Rosa Genovès  

93 821 35 53

rgenoves@ccbergueda.cat

CONTACTE

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle superior)

15

https://www.b1b2b3.org/ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMh4rPhut9FgooS9MPjdbU1YlkpL8BhJZiyElDc4mVX9Iltw/viewform?usp=sf_link
mailto:rgenoves@ccbergueda.cat
mailto:genoves@ccbergueda.cat


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

Noemí Gudayol

663 70 65 21

ngudayol@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

16

mailto:ngudayol@ccbergueda.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLpzeq0knywBGqfVuuKko4ry1WCSJyzN7QtFrMHhsd_KzZbA/viewform?usp=sf_link


MIGRACIONS: REFUGI I 

CONVIVÈNCIA

Jehà, La Guita i el Mar

Conte escenificat i debat

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol

Infantil (P5)

Primària (cicle inicial)

1 hora i 30 minuts

DURADA 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

17

Noemí Gudayol

663 70 65 21

ngudayol@ccbergueda.cat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLpzeq0knywBGqfVuuKko4ry1WCSJyzN7QtFrMHhsd_KzZbA/viewform?usp=sf_link
mailto:ngudayol@ccbergueda.cat


MIGRACIONS: REFUGI I 

CONVIVÈNCIA

La història de la Nut

Taller a partir del conte

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle inicial)

1 hora i 30 minuts

DURADA

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

18

Noemí Gudayol

663 70 65 21

ngudayol@ccbergueda.cat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLpzeq0knywBGqfVuuKko4ry1WCSJyzN7QtFrMHhsd_KzZbA/viewform?usp=sf_link
mailto:ngudayol@ccbergueda.cat


MIGRACIONS: REFUGI I 

CONVIVÈNCIA

Rondalles de pau i amistat

Amistat, solidaritat i respecte

1 hora

DURADA

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 (cicle inicial)
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Noemí Gudayol

663 70 65 21

ngudayol@ccbergueda.cat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLpzeq0knywBGqfVuuKko4ry1WCSJyzN7QtFrMHhsd_KzZbA/viewform?usp=sf_link
mailto:ngudayol@ccbergueda.cat


MIGRACIONS: REFUGI I 

CONVIVÈNCIA

Un mar especial

Plats, menjars i olors de la Mediterrània

1 hora i 30 minuts

DURADA

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 (cicle mitjà)
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Noemí Gudayol

663 70 65 21

ngudayol@ccbergueda.cat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLpzeq0knywBGqfVuuKko4ry1WCSJyzN7QtFrMHhsd_KzZbA/viewform?usp=sf_link
mailto:ngudayol@ccbergueda.cat


MIGRACIONS: REFUGI I 

CONVIVÈNCIA

Avatars

Joc de simulació

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle superior)

2 hores

DURADA

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

Per alumnes de 5è i 6è. 

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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Noemí Gudayol

663 70 65 21

ngudayol@ccbergueda.cat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLpzeq0knywBGqfVuuKko4ry1WCSJyzN7QtFrMHhsd_KzZbA/viewform?usp=sf_link
mailto:ngudayol@ccbergueda.cat


MIGRACIONS: REFUGI I 

CONVIVÈNCIA

Aigua plis-plas

Ús i abús de l’aigua

1 hora i 30 minuts

DURADA
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 (cicle superior)

22

Noemí Gudayol

663 70 65 21

ngudayol@ccbergueda.cat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLpzeq0knywBGqfVuuKko4ry1WCSJyzN7QtFrMHhsd_KzZbA/viewform?usp=sf_link
mailto:ngudayol@ccbergueda.cat


MIGRACIONS: REFUGI I 

CONVIVÈNCIA

Companys de viatge

Joc de simulació

2 hores

DURADA

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

23

AQUI S’ADREÇA

Escola bressol  

Infantil

Primària (cicle superior)

CONTACTE

Noemí Gudayol

663 70 65 21

ngudayol@ccbergueda.cat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLpzeq0knywBGqfVuuKko4ry1WCSJyzN7QtFrMHhsd_KzZbA/viewform?usp=sf_link
mailto:ngudayol@ccbergueda.cat


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

24
Coneix el Consell Comarcal del Berguedà

Xerrada informativa
JOVENTUT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzhNeQ7WwlmGMU5shL2O1MSsV2hc1liTWdGIcTYHbNdGi-rg/viewform?usp=sf_link
mailto:qcortina@ccbergueda.cat


JOVENTUT
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

25

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzhNeQ7WwlmGMU5shL2O1MSsV2hc1liTWdGIcTYHbNdGi-rg/viewform?usp=sf_link
mailto:qcortina@ccbergueda.cat


JOVENTUT Pantalles

Mitjançant quatre escenes teatrals – que 

tracten l’ús del mòbil, els videojocs, la 

televisió, la publicitat, els xats i les xarxes 

socials- es plantegen situacions força 

habituals i quotidianes relacionades amb les 

pantalles. Com les fem servir? Les fem servir 

massa? Les hem de fer servir per tot i a tot 

hora? I què passa quan no les emprem bé? A 

vegades ens fan sentir malament o fem sentir 

malament als altres depenent de com les 

utilitzem? 

Conduït per dos professionals amb formació 

de teatre i abordatge educatiu, les 4 escenes 

teatrals son el punt de partida que serveix 

per fer un posterior debat en el que es 

reflexiona a nivell crític, sobre l’ús de les 

pantalles. Es promou un debat crític de les 

pantalles, tot apuntant cap a l’ús moderat 

d’aquestes. 

DESCRIPCIÓ

• Visibilitzar i sensibilitzar sobre l’ús de les 

pantalles. 

• Aprenentatge sobre un ús adequat de 

les pantalles. 

• Conscienciar sobre els riscos associats 

a un alt consum d’aquests elements. 

OBJECTIUS

Realització de 4 escenes teatrals per 

tal que els nens i nenes aprenguin a 

fer un bon ús de les pantalles i es 

facin preguntes que no es solen fer 

referent a la utilització d’aquestes 

eines. 

Prioritàriament adreçat a l'alumnat de 6è de 

primària. 

El número de tallers dels que es disposen és 

limitat.

CONTINGUTS

1 hora i mitja

DURADA

Clicant aquí

INSCRIU-TE!

Francesc Serra Selga

93 821 35 53

fserra@ccbergueda.cat

CONTACTE

De setembre a juny

CALENDARI

A QUI S’ADREÇA

Escola bressol

Infantil

Primària (cicle superior)
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzhNeQ7WwlmGMU5shL2O1MSsV2hc1liTWdGIcTYHbNdGi-rg/viewform?usp=sf_link
mailto:qcortina@ccbergueda.cat


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

Què hi ha per berenar?" és una 

pregunta que fan la majoria d'infants. 

En considerar el berenar com un acte 

de consum, cal tenir en compte que 

diàriament els infants esdevenen 

persones consumidores. 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

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
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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 30 minuts

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 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

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

29

A QUI S’ADREÇA

Escola bressol

Infantil

Primària (cicle mitjà)

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


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

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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CONSUM Em faig gran?

Un/a artista contemporani que 

treballa les col·leccions 

d'objectes ha de preparar una 

exposició. Com que 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

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 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

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 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

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
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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

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 Quin és el valor de l'energia que 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

DURADA

INSCRIU-TE!

Clicant aquí

Gloria Ros Belmonte

938213553

gros@ccbergueda.cat

CONTACTE

· Diversitat en el consum energètic a 

escala local i global.

· Diversitat 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

35

A QUI S’ADREÇA

Escola bressol

Infantil

Primària (cicle superior)

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


MEDI AMBIENT
Visita a l’abocador i/o planta de triatge

Visites ambientals

La sortida consta d’una visita 

guiada pels explotadors de 

l’abocador o la planta de tiratge 

per les instal·lacions i 

acompanyada d’una explicació 

més tècnica.

CONTINGUTS

• 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. 

OBJECTIUS

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.

DESCRIPCIÓ

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. 

CONTACTE

Gemma Vinyes

93 821 35 53 

gvinyes@ccbergueda.cat

Entre 1 i 2 hores

DURADA

Escola bressol

Infantil

Primària (cicle inicial, 

mitjà i superior)

AQUI S’ADREÇA
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Visita a la deixalleria

Visites ambientals

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. 

CONTINGUTS

• 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. 

OBJECTIUS

Visita guiada a una de les tres 

deixalleries del Berguedà: Berga, 

Guardiola de Berguedà i Puig-reig.

DESCRIPCIÓ

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. 

CONTACTE

Gemma Vinyes

93 821 35 53 

gvinyes@ccbergueda.cat

1 hora

DURADA
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Visita a les depuradores del Berguedà

Visites ambientals

La sortida consta d’una visita 

guiada per la cap de planta i una 

explicació adequada a les 

necessitats curriculars i edats dels 

alumnes. 

CONTINGUTS

• 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. 

OBJECTIUS

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. 

DESCRIPCIÓ

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. 

CONTACTE

Gemma Vinyes

93 821 35 53 

gvinyes@ccbergueda.cat

Mínim 1 hora però entre 1 hora i 

mitja 2 hores és el recomanable 

DURADA
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