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Llavaneres, vila educadora 
El dossier que teniu a les mans és l’embrió d’un catàleg que neix per millorar la 
coordinació entre escoles i Ajuntament. Calia posar damunt del paper les tasques 
que desenvolupem des del consistori per aconseguir una col·laboració més efectiva 
i, alhora, per reivindicar i donar valor al rol del món local en matèria educativa.  

És, però, un document obert, que volem fer créixer, definir i implementar amb les 
aportacions de la comunitat educativa: dels directors, mestres i personal docent, 
les persones que dia rere dia tenen cura dels nostres infants, ajuden les famílies 
en la important tasca d’educar-los i preparar-los per enfrontar-se a la societat, al 
món. Necessitem recollir les vostres propostes i suggeriments perquè volem  millorar 
aquest catàleg de cara al proper curs.

Els nostres reptes són la corresponsabilitat, la innovació, el treball en xarxa i 
l’arrelament al territori. Per aconseguir-ho, cal apostar per reforçar els vincles amb 
el municipi, vetllar per l’èxit escolar i fomentar el nostre caràcter de vila educadora.

Compartim l’orgull de gaudir d’uns equipaments educatius públics que, des de fa anys, 
són referent per a moltes altres viles de l’entorn i d’arreu de Catalunya. Les nostres 
escoles bressol són objecte d’estudi per part de moltes llars d’infants catalanes. 
Acabem de celebrar els primers cinquanta anys del nostre institut, que històricament 
ha estat un centre pioner. I tot just fa un any de la fusió de dues de les nostres escoles 
d’infantil i primària, el Labandària i el Sant Andreu, que s’han reconvertit en un nou 
centre, el Jaume Llull, que ha sumat el bo i millor de cadascun dels anteriors. Des 
dels 4 mesos als 18 anys, Llavaneres ofereix una educació de qualitat, que atreu 
famílies més enllà del nostre terme municipal. Gràcies a la suma d’esforços hem 
aconseguit pujar ben amunt el llistó i, us en donem la paraula, continuarem treballant 
perquè així sigui.

Creiem que, com la vida, l’educació ha de ser transversal i, com a municipi, volem ser 
molt presents en aquesta etapa escolar. Cal que els nostres nens i nenes coneguin 
més i millor el nostre magnífic entorn, els nostres trets identitaris. Cal fer més poble 
des de l’escola. Obrir els ulls i adonar-nos que viure a Llavaneres és un privilegi que 
compartim tots nosaltres.

Molt bon curs a tothom!

Joan Mora i Buch            

Alcalde

Anna Sosa i Ródenas

Regidora d’Educació, Comunicació i Protocol
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EDUCACIÓ PER AL CONEIXEMENT DE L’ENTORN

Sortides i tallers per conèixer l’entorn

Camí de Flors a la Primavera

Benvinguda als mestres

Participació en la Fira del Pèsol

Visita a les Hortes

Visita a l’Ajuntament

EDUCACIÓ ARTÍSTICA I TECNOLÒGICA

Sortides al teatre

Cantada de Nadales a plaça de la Vila

Visita al Museu Arxiu

Tastet de Música a l’Escola Bressol

Música a l’Escola

Música a l’Institut

Tallers cultura a l’Institut

Fem Dansa

La plaça de la Vila i l’expressió artística

Tallers competències clau

Aula Multimèdia

Buc d’assaig

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

Curset de Natació (1r primària)

Vela a l’Institut (2n ESO)

EDUCACIÓ PER A LA MILLORA DE LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES, 
LINGÜÍSTIQUES I EMOCIONALS
Visita a la Biblioteca

Grups de treball i assessorament psicològic

Maleta viatgera

Mostra Literària

Espai de suport a l’estudi

Taller d’educació emocional

Escola de pares i mares pares i 
mares

Classes d’anglès per a joves

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL

Visita a la Deixalleria municipal

Visita a la planta de tractaments de residus de Mataró

EDUCACIÓ PER A LA SALUT

Revisions optomètriques i audiomètriques 
 (1r primària)
Tallers i xerrades 

EDUCACIÓ PER AL CONSUM, EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ

Tallers de consum

Tallers de publicitat I emprenedoria

Assessorament i orientació laboral

Aules d’estudi

EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT

Celebració del Dia Internacional contra la Violencia 
vers les Dones

Taller de prevenció contra la violència de parella

Exposició “Escoles d’altres mons”

EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA

Educació Viària a les escoles

Saló d’Educació Viària

ALTRES

Visita inici del curs escolar

Material i espais per als centres

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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Notes i suggeriments
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Notes i suggeriments
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Pots seguir tota l’actualitat educativa de Llavaneres a les xarxes socials

@AjLlavaneres 
@bstandreulla (Biblioteca de Llavaneres)

AjLlavaneres
Biblioteca municipal de Llavaneres

APP LlavaneresAmbTu           
I també a ajllavaneres.cat 

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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#LlavaneresEduca
PLA EDUCATIU DE VILA

LLAVANERES, VILA EDUCADORA

Cal tota 
la tribu 

per educar 
un nen

José Antonio Marina

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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EDUCACIÓ
PER AL

CONEIXEMENT 
DE L’ENTORN 
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1. SORTIDES I TALLERS A LES ESCOLES D’INFANTIL I PRIMÀRIA. CONEIXEMENT 
DE L’ENTORN. AJUNTAMENT I ESCOLA DE NATURA DEL CORREDOR

Objectiu
Activitats dirigides que busquen la descoberta del medi natural, el coneixement de l’entorn més 
immediat i el respecte a la natura i la seva conservació. 

Destinataris
Alumnes d’infantil i primària de les escoles.

Descripció de l’activitat
Sortides fora del centre a espais on conèixer la diversitat del medi (platja, bosc, riera) i on fer 
activitats relacionades (jocs d’orientació, insectes).

2.IMPLICACIÓ EN EL PROJECTE DE LES VILES FLORIDES

Objectius
Donar a conèixer entre la població el moviment de les Viles Florides, que treballa per fomentar el 
verd i la qualitat mediambiental del municipi.

Destinataris
Alumnes d’educació infantil.

Descripció
Celebració de l’arribada de la primavera amb la creació d’un camí de flors, entre altres activitats.

3. BENVINGUDA ALS MESTRES. INICI DE CURS. TOTS ELS MESTRES DEL MUNICIPI 

Objectius
Donar a conèixer l’entorn en què desenvolupen la docència els professors de les escoles del 
municipi

Destinataris
Professors de les escoles d’infantil, primària i secundària del municipi.

EDUCACIÓ PER AL CONEIXEMENT 
DE L’ENTORN 

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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Descripció de l’activitat
A través d’una visita guiada pel poble, els professors coneixeran el patrimoni artístic, religiós i 
cultural de l’entorn on treballen. 
La visita també permet la coneixença de tots els equips docents i facilita les relacions entre 
escoles.

4. PARTICIPACIÓ EN LA LA FIRA DEL PÈSOL I VISITA A LES HORTES

Objectius
Donar a conèixer entre la població la presència dels conreus de pèsol garrofal de Llavaneres i la 
tasca de difusió d’aquest producte.

Destinataris
Alumnes d’educació infantil.

Descripció
Visites a les hortes de pèsol garrofal de la vila.

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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EDUCACIÓ
ARTÍSTICA I 

TECNOLÒGICA

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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1. VISITA A L’AJUNTAMENT. ESCOLES D’INFANTIL I PRIMÀRIA. 
3R CURS DE PRIMÀRIA

Objectius
Donar suport als coneixements adquirits a classe sobre el municipi i l’organització municipal.

Destinataris
Alumnes de 3r curs de primària de les escoles.

Descripció de l’activitat
Mitjançant una ruta guiada per la tècnica de Comunicació i la tècnica d’Educació de 
l’Ajuntament, es visiten les diferents àrees de l’Ajuntament (Oficina d’Atenció al Ciutadà, 
Serveis Tècnics i Urbanisme, Intervenció, Alcaldia). Per acabar, es realitza per classe una 
entrevista amb l’Alcalde.

2. SORTIDES AL TEATRE PER A LES ESCOLES D’INFANTIL I PRIMÀRIA. PROGRAMA 
ANEM AL TEATRE. AJUNTAMENT I DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Objectiu
Facilitar que els alumnes puguin assistir a representacions teatrals i així conèixer altres 
expressions artístiques, podent esdevenir espectadors i crítics i consolidar hàbits de 
comportament.

Destinataris
Alumnes d’infantil i primària de les escoles.

Descripció de l’activitat
Assistència a actuacions i representacions teatrals en municipis propers. Elecció de les 
representacions per part de les pròpies escoles. 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA I TECNOLÒGICA 

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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3. CANTADA DE NADALES A PLAÇA DE LA VILA. ESCOLES D’INFANTIL I PRIMÀRIA. 
2N CURS DE PRIMÀRIA

Objectius
Celebrar el Nadal amb una activitat per a tota la ciutadania. 

Destinataris
Cantada de nadales oferta per alumnes de 2n de primària de les escoles. 

Descripció de l’activitat
A la plaça de la Vila, amb sonorització per part de l’Ajuntament, se celebra la cantada de 
nadales. Els alumnes de primer de primària assisteixen com a públic i també familiars i regidors 
de l’Ajuntament. És un acte obert a tota la ciutadania.

4. MUSEU ARXIU. VISITA A L’EXPOSICIÓ PER A LES ESCOLES D’INFANTIL 
I PRIMÀRIA I INSTITUT 

Objectius
Oferir l’experiència de visitar una exposició. Aproximació al Museu i coneixement de l’expressió 
artística a través de la pintura o escultura. 

Destinataris
Alumnes de primària i secundària.

Descripció de l’activitat
Segons la programació d’exposicions del Museu-Arxiu, es convida a les escoles a visitar el 
centre i conèixer l’obra de l’artista. Se’ls convida a tornar amb les seves famílies.

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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5. TASTET DE MÚSICA A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. A CÀRREC DE 
PROFESSORS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Objectius
Iniciar als infants al gaudi de la música. La música com a expressió artística i emocional. També 
com a instrument per a l’expressió corporal.

Destinataris
Alumnes de les escoles bressol. 

Descripció de l’activitat
Un professor de l’Escola Municipal de Música es desplaça a l’escola bressol amb material Orff i 
s’hi desenvolupen activitats adequades per a l’edat.

6. TASTETS DE MÚSICA A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA. A CÀRREC DE 
PROFESSORS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Objectius
Oferir l’oportunitat de conèixer instruments musicals o cantar una cançó com un conjunt coral. 
Fomentar l’interés per la música com a mitjà d’expressió i creativitat.

Destinataris
Alumnes d’infantil i primària de les escoles.

Descripció de l’activitat
Dins de la dedicació a l’assignatura de música, desplaçament de professors de l’Escola 
Municipal de Música a l’escola per fer tasts de coneixements musicals de tota mena.

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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7. TALLER MUSICAL. A CÀRREC DE PROFESSORS DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA

Objectius
Potenciar la creativitat i l’interés per la música com a mitjà d’expressió.

Destinataris
Alumnes de secundària.

Descripció de l’activitat
Dins de l’hora de l’assignatura de música, un professor de l’Escola Municipal de Música es 
desplaça a l’institut i imparteix un taller de curta durada sobre informàtica musical. Donar les 
claus per poder fer música sense instrument, amb altres eines.

8. TALLERS CULTURALS I TECNOCIENTÍFICS A SECUNDÀRIA. TALLERS DE 
COMPETÈNCIES CLAU. AMB COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Objectius
Aprendre experimentant.

Destinataris
Professorat de secundària (tallers de competències clau) i alumnes de secundària (tallers 
culturals com elaboració d’un curtmetratge).

Descripció de l’activitat
Un tècnic de la Diputació de Barcelona es desplaça al centre i forma als alumnes en 
competències clau. 

9. PROJECTE FEM DANSA 2017 

Objectius
Gaudir de l’expressió artística ballant en grup. Foment de valors de creativitat i expressió i 
cohesió del grup.

Destinataris
Alumnes de 3r o 4t de primària de les escoles.

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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Descripció de l’activitat
Un cop formats, els professors de música i educació física, preferentment, ensenyaran les 
coreografies al grup d’alumnes. Cap al tercer trimestre, es fa un acte en què es troben les 
escoles i ballen junts les danses apreses durant el curs. L’any 2017 l’acte se celebrarà a 
Mataró, al mes d’abril.

10. CELEBRACIÓ DE DIES INTERNACIONALS. LA PLAÇA DE LA VILA 
I L’EXPRESSIÓ LLIURE

• Dia del Medi Ambient: 5 de juny de 2017
• Dia de l’Educació: 1 d’abril de 2017
• Dia de l’Activitat Física: entre l’1 i el 15 d’abril
• Dia de la Terra: 22 d’abril de 2017
• Dia de la Música: 1 d’octubre de 2017
• Dia Mundial de l’Aigua: 22 de març 2017
• Dia Internacional de la Família: 15 de maig de 2017
• Dia de la Pau: 21 de setembre de 2017

Objectius
Transmetre la importància de la temàtica que se celebra, convertida en valor universal per a tots 
els pobles del món. Fomentar valors de respecte i responsabilitat.

Destinataris
Alumnes d’infantil, primària i secundària.

Descripció de l’activitat
A través del fil conductor de l’art a la plaça de la Vila, com a centre del poble i punt de trobada 
de generacions, els alumnes faran una activitat artística relacionada amb la temàtica del dia i 
s’exposarà o representarà al carrer. Activitat oberta a la ciutadania.

I a més, buc d’assaig per a joves músics, aules d’estudi i aula multimèdia, de dimarts a dissabte 
de 16h a 20h (amb reserva prèvia).
  

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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EDUCACIÓ 
FÍSICA I 

ESPORTIVA

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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1. CURSET DE NATACIÓ. ESCOLES D’INFANTIL I PRIMÀRIA. 1R CURS DE PRIMÀRIA. 
AJUNTAMENT I CLUB NATACIÓ MATARÓ

Objectiu
Facilitar l’aprenentatge o perfeccionament de la natació, complementant l’activitat física que 
es desenvolupa a l’escola, ajudant a desenvolupar en l’alumne valors de superació i foment de 
l’esportivitat.

Destinataris
Alumnes de primer curs de primària de les escoles.

Descripció de l’activitat
Realització d’un trimestre del curs d’un curset de natació en el Club Natació Mataró.

 2.VELA A L’INSTITUT. 2N ESO. VELA AL CLUB NÀUTIC EL BALÍS. 
AJUNTAMENT I CN EL BALÍS 

Objectius
Complementar l’assignatura d’educació física amb un esport marítim en un entorn privilegiat, 
amb transmissió de valors de respecte al mar i cooperació de grup.

Destinataris
Alumnes de 2n ESO de l’institut.

Descripció de l’activitat
Al llarg del primer trimestre del curs, els grups de 2n d’ESO es desplacen al Club Nàutic el 
Balís on reben formació per part de monitors especialitzats sobre la navegació amb petites 
embarcacions a vela.

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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EDUCACIÓ 
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1. VISITES A LA BIBLIOTECA

Objectiu
Convertir els alumnes en usuaris autònoms dels serveis que ofereix la Biblioteca.

Destinataris
Alumnes d’infantil i primària de les escoles.

Descripció
La visita està concebuda com una sessió on els alumnes aprenen uns continguts. També se’ls 
ofereix una estona en la que poden dedicar-se a mirar contes. Recorren els diferents espais 
i reben les explicacions sobre la sala infantil, el punt de préstec i serveis com el carnet i la 
consulta en els ordinadors.

2. ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC A LES ESCOLES

a. Grups de treball a 6è de primària: pas de primària a secundària
b. Grups de treball sobre temes puntuals a primària i a secundària
Servei psicològic municipal.

Objectius
Treballar, mitjançant grups, aspectes o dinàmiques que els equips docents volen millorar.

Destinataris
Escoles d’infantil i primària i secundària.

Descripció de l’activitat
La psicòloga municipal es trasllada a l’escola demandant i desenvolupa el treball a l’aula. A 
través de reunions amb els equips docents informa i treballa transversalment.

També hi ha servei d’assessorament municipal de logopèdia individualitzat, per derivació 
dels tutors.

EDUCACIÓ PER A LA MILLORA DE 
LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES, 
LINGÜÍSTIQUES I EMOCIONALS

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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3. MALETA PEDAGÒGICA. A CÀRREC DEL SERVEI PSICOLÒGIC MUNICIPAL

Objectius
Donar eines als pares i professors per abordar temes com la mort, la gelosia o les pors 
amb els infants.

Destinataris
Professors de les escoles d’infantil i primària.

Descripció de l’activitat
Mitjançant una sol·licitud, el mestre o l’escola rep un conte/llibre relacionat amb el tema que 
vol abordar amb l’infant. L’explicació del conte ajuda l’adult a la comprensió de l’infant.

4. PARTICIPACIÓ DE LES ESCOLES D’INFANTIL I PRIMÀRIA I INSTITUT EN LA 
MOSTRA LITERÀRIA ANUAL

Objectiu
Desenvolupar l’afició per l’escriptura. Fomentar l’amor per les lletres.

Destinataris
Alumnes de primària i secundària de les escoles.

Descripció
Els alumnes creen una obra curta que es presenta a la Mostra Literària en la modalitat de prosa 
o poesia en el seu grup d’edat.

5. SUPORT A L’ESTUDI

Objectius
Ajudar els alumnes que ho requereixin per adquirir hàbits d’estudi i reforçar l’adquisició dels 
coneixements que els mestres els ofereixen a l’aula.

Destinataris
Alumnes de 1r a 4t d’ESO.

Descripció
Al Casal de Joves, els dimarts i dijous, de 17 a 19 hores, suport als alumnes per afavorir 
l’èxit escolar.

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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6. TALLERS D’EDUCACIÓ EMOCIONAL

Objectius
Ajudar els alumnes a reforçar la pròpia autoestima.

Destinataris
Alumnes d’educació secundària.

Descripció
Al Casal de Joves, els dimecres, de 18 a 19 hores, suport als alumnes per desenvolupar la 
intel·ligència emocional. A càrrec d’experts en la matèria.

7. ESCOLA DE MARES I PARES

Objectius
Ajudar els pares i mares d’adolescents en l’educació dels seus fills i filles.

Destinataris
Famílies d’alumnes d’educació secundària.

Descripció
Al Casal de Joves, un dimecres al mes, a les 19.30 hores, suport a les famílies d’adolescents. A 
càrrec d’experts en la matèria.

8. CLASSES D’ANGLÈS PER A JOVES 

Objectius
Dotar de recursos lingüístics en llengua anglesa els adolescents de la vila.

Destinataris
Adolescents a partir de 16 anys.

Descripció
Al Casal de Joves, dos nivells.

• nivell bàsic, dijous de 18 a 19.30 h 
• nivell avançat, divendres de 18 a 19.30h 

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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1. VISITES A LA DEIXALLERIA 

Objectius
• Donar a conèixer les instal·lacions per a la gestió de residus al municipi. 
• Explicar la importància que té fer la recollida selectiva. 
• Conèixer que amb el reciclatge, els materials tenen una segona vida.
 
Destinataris 
Alumnes de primària i secundària.

Descripció
Activitat a càrrec del personal de la Diputació de Barcelona DIBA o de l’empresa gestora ARCA 
del Maresme o bé personal municipal, en què els alumnes reben una formació sobre recollida 
selectiva i el seu procés. 
Durada de la visita: una hora a la deixalleria municipal i 30 minuts a la deixalleria mòbil.

2. VISITES A LA PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE MATARÓ

Objectius
Donar a conèixer la importància de separar correctament els residus per a la preservació 
de l’entorn. 

Destinataris
Alumnes de primària (només cicle superior) i secundària.

Descripció
Activitat a càrrec d’una empresa especialitzada contractada per la pròpia instal·lació, en què 
s’explica el funcionament de la incineradora i el destí de la fracció de residus, que no es pot 
separar.
Cal que el centre es pagui el transport fins a la instal·lació. Possibilitat de xerrada prèvia
Durada aproximada: 2 hores.

EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL 

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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1. REVISIONS OPTOMÈTRIQUES I AUDIOMÈTRIQUES A LES ESCOLES D’INFANTIL I 
PRIMÀRIA. 1R CURS PRIMÀRIA. AJUNTAMENT I ÒPTICA UBACH

Objectius
Diagnosticar deficiències visuals i auditives per prevenir possibles dificultats en l’aprenentatge.

Destinataris
Alumnes de 1r curs de primària de les escoles.

Descripció de l’activitat
En el primer trimestre de curs, es desplaça a les escoles un professional per fer audiometries i 
optometries als alumnes durant l’horari lectiu. Es proporcionen informes amb els resultats de les 
proves.

2. XERRADES I TALLERS PER A L’EDUCACIÓ PER A LA SALUT

Objectius
Donar suport als centres en temes d’educació per a la salut.
Afavorir el desenvolupament d’habilitats i actituds saludables entre la població escolar.
Prevenir l’aparició de conductes relacionades amb posteriors hàbits no saludables. 
Aprendre a ser crític enfront les influències de l’entorn. 
Afavorir la reflexió i sensibilització davant persones amb problemàtiques especials.
Fomentar els valors de responsabilitat, civisme i respecte envers els animals de companyia.

Destinataris
Alumnes de primària i ESO.

Descripció de l’activitat
Tallers i xerrades sobre hàbits saludables en higiene postural, prevenció de consum de drogues, 
primers auxilis, sensibilització davant persones amb mobilitat reduïda i tinença responsable 
d’animals de companyia.  Hi ha cinc activitats possibles.

EDUCACIÓ PER A LA SALUT

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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PRIMÀRIA

1- TALLERS D’HIGIENE POSTURAL: ÚS CORRECTE DE LES MOTXILLES.

Es tracta de tallers pràctics per aprendre a cuidar l’esquena des de ben petits, fomentant l’ús 
correcte de les motxilles. Inculcar conductes saludables en la infància, treballant de manera 
lúdica per mantenir una postura adequada del cos en les activitats quotidianes. Si les motxilles 
pesen massa o es porten contínuament de manera inadequada, poden comportar contractures 
i mal d’esquena, coll i espatlles, així com problemes de postura. 

Objectius específics
• Aprendre les normes d’higiene postural bàsiques i saber aplicar-les a les activitats diàries.
• Prevenir els mals hàbits posturals i, així, promoure hàbits saludables des de la infància.
 

2- ELS JOVES DAVANT LA DISCAPACITAT

Es tracta d’un taller de formació i sensibilització envers les de persones amb mobilitat reduïda. 
Es treballa de manera reflexiva les problemàtiques associades i es promouen canvis d’actitud 
favorables, fomentant valors com el coneixement i el respecte mutu.
Possibilitat de conèixer històries en primera persona d’aquest col·lectiu, posar-se en la pell 
d’un d’ells i adonar-se de la quantitat d’obstacles que es troben a diari, reproduint situacions 
properes i quotidianes.
Dotar d’eines per poder contribuir més endavant a la creació d’una societat més justa i 
inclusiva.

Objectius específics
• Dotar a l’alumne d’informació relacionada amb la discapacitat.
• Exposar la realitat de les persones vulnerables, promoure la solidaritat i fomentar 
la inclusió social.
• Afavorir la reflexió crítica entorn a les discapacitats.
 

3- ÓRDAGO! 

És una proposta didàctica per abordar la prevenció de les drogodependències en adolescents, 
en el marc de l’escolarització obligatòria. Es treballa per facilitar al professorat la progressiva 
transformació de l’escola en un espai saludable i facilitadora d’estils de vida que persegueixen 
aquest fi.

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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Pretén estimular metodologies que incorporin de forma efectiva l’educació per a la salut 
desenvolupant accions educatives que permetin l’entrenament en competències psicosocials, 
tot integrant, en una mateixa dinàmica, famílies, professorat, agents socials i adolescents.
L’objectiu principal del programa és que l’alumnat disposi d’informació i que desenvolupi els 
valors, les actituds i les habilitats necessàries per decidir de forma raonada i autònoma en 
relació al consum de drogues tot adoptant estils de vida saludable.

Objectius específics
• Promoure l’activitat constructiva de l’alumnat en relació al fenomen de les drogues.
• Promoure l’anàlisi de situacions concretes relacionades amb el consum de drogues presents 
en el seu entorn.
• Fer propostes i activitats a partir de les quals l’alumnat sap, pensa i creu, facilitant l’expressió 
de sentiments i emocions.
• Proporcionar oportunitats a l’alumnat per comprovar els beneficis dels aprenentatges 
realitzats.

4- TALLER DE CIVISME I TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS DE COMPANYIA 

Es tracta d’un taller per motivar una tinença i conducció responsable dels animals de 
companyia. Es treballa el civisme, la responsabilitat, l’empatia, el benestar de l’animal, 
l’abandonament, la importància de la identificació i el registre, i com conduir-los per la via 
pública. 
Se’ls dona eines perquè siguin més conscients, responsables i respectuosos amb els animals 
amb què conviuen. Alhora, es compte amb la presència d’un gos ensinistrat, per aportar 
coneixements sobre el seu comportament, perquè s’hi puguin relacionar amb cura i sense por. 

Objectius específics
• Fomentar els valors de responsabilitat, civisme i respecte envers els animals. 
• Desenvolupar empatia i sensibilització per altres éssers vius per crear adults més 
responsables i evitar futurs abandonaments.
• Millorar hàbits cívics entre les persones que condueixen gossos a la via pública.

ESO

5- TALLERS DE PRIMERS AUXILIS 

Es tracta d’un taller de caràcter molt pràctic, per saber actuar quan es trobin en una situació 
d’emergència a la llar o al carrer. Sensibilitzar als joves en temes d’autoprotecció i prevenció. 
Dotar-los  d’eines i recursos necessaris per identificar una situació d’emergència i saber com 
actuar. 

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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Continguts
• Protocol  PAS (Protegir, Avisar i Socórrer). Exploració de la víctima
• Nocions de SVB (Suport Vital Bàsic)
• PLS (Posició Lateral de Seguretat)
• Obstrucció de la via aèria. 
• Hemorràgies, cremades, lipotímia i convulsions.

Objectius
• Saber aplicar els primers auxilis en les situacions d’urgència més freqüents i afrontar-ho amb 
serenitat i eficàcia.
• Saber activar de manera eficaç, la cadena de socors davant d’una situació d’emergència.
• Despertar l’interès per la pròpia seguretat i la dels altres.

Xerrades i tallers d’educació per a la salut en els següents àmbits temàtics. 
Organitzat per la Diputació de Barcelona.
Alimentació: Tallers d’alimentació saludable per a totes les edats des de P5 fins al primer cicle 
d’ESO. 

Sexualitat: Tallers de sexualitat i afectivitat i de sexualitat i riscos derivats, per a alumnes d’ESO.

Alcohol i tabac: Tallers de prevenció de consum de tabac (6è de primària i 1r cicle d’ESO) i 
alcohol (per a alumnat d’ESO).

Salut mental: Taller d’estratègies per afavorir el desenvolupament de les competències 
personals per a alumnat d’ESO i tallers d’autoestima i nutrició.

Cura del cos: Tallers de protecció solar, higiene postural i higiene personal per a alumnes de 
primària. 

Autoprotecció: Tallers d’autoprotecció per a cicle superior de primària i tallers d’autoprotecció i 
SVB per a segon cicle d’ESO. 

Tallers per a pares i mares
• Alimentació saludable
• Canvis a l’adolescència
• Autoestima i adolescència

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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EDUCACIÓ 
PER AL 

CONSUM, 
EMPRENEDORIA 

I OCUPACIÓ
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1. TALLERS SOBRE CONSUM SALUDABLE I SOSTENIBLE. A CÀRREC 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Objectius
Dotar d’eines als alumnes perquè es converteixin en consumidors conscients i responsables. 

Destinataris
Alumnes d’educació infantil.

Descripció
Desenvolupament a l’aula de programes educatius com ara “Oh, la joguina no juga!”.

2. TALLERS SOBRE PUBLICITAT I EMPRENEDORIA. A CÀRREC DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Objectius
Dotar d’eines als alumnes perquè es converteixin en consumidors conscients i en persones 
actives en la recerca d’una ocupació. 

Destinataris
Alumnes d’educació secundària.

Descripció
Desenvolupament a l’aula de programes educatius específics, a càrrec de personal 
especialitzat.

3. Assessorament i orientació laboral 

Objectius
Ajudar els adolescents a conèixer les seves habilitats de cara a la incorporació en el món 
laboral.

Destinataris
Adolescents a partir de 16 anys.

Descripció
Al Casal de Joves, els dijous, de 16 a 20 hores, suport als adolescents que busquen feina. A 
càrrec d’experts en la matèria.

EDUCACIÓ PER AL CONSUM, 
EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ
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1. CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA 
VERS LES DONES

Objectius
Reclamar una societat amb igualtat d’oportunitats per a homes i dones.

Destinataris
Alumnes del curs 3r d’ESO. Obert a tota la ciutadania.

Descripció
Celebració del dia internacional contra la violencia vers les dones. 
Lectura de manifest, missatges reivindicatius.

Lloc
Plaça de la Vila

Data
25 de novembre 

2. TALLERS DE PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA A LA PARELLA

Objectius
Inspirar el valor de la igualtat d’oportunitats per a homes i dones. Evitar comportaments violents 
contra l’altre gènere.

Destinataris
Alumnes 3r d’ESO.

Descripció
En quatre sessions es desenvolupa una taller de prevenció de violència de gènere en la 
parella. A les sessions, es treballarà el concepte de la violència de gènere, els seus símptomes 
i els mites de l’amor romàntic. S’identifiquen quins són aquests mites i quins d’ells tenen 
interioritzats. Alguns dels punts a treballar són la gelosia, la sexualitat o l’exclusivitat, entre 
d’altres.

EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT
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3. EXPOSICIÓ ESCOLES D’ALTRES MONS. 
AJUNTAMENT I DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Objectius
Oferir l’oportunitat als alumnes del municipi de veure en imatges com són les escoles d’arreu 
del món. Transmetre l’educació com a valor universal i fomentar valors com la diversitat.

Destinataris
Alumnes de primària i secundària.

Descripció de l’activitat
En una sala municipal, s’ofereix a alumnes i famílies una exposició de fotografies de Kim 
Manresa, en la qual hi apareixen moments de la vida escolar d’infants d’arreu del món. 
Exposició oberta a tota la ciutadania

RECURSOS EDUCATIUS - curs 2016-2017 
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EDUCACIÓ 
PER A LA 
MOBILITAT 
SEGURA
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1. FORMACIÓ EN EDUCACIÓ VIARIA

Objectius
Evitar comportaments de risc i donar a conèixer els elements principals (senyals, actuacions 
preventives) d’una mobilitat segura.

Destinataris
Alumnes de primària i secundària.

Descripció
La Policia Local es trasllada a les escoles a impartir les sessions d’educació viària, que inclouen 
una primera hora teòrica, amb explicacions a l’aula, i una segona part d’activitats i pràctiques. 
Amb els més petits, els agents fan un volt pel poble i els expliquen com s’han de comportar 
com a vianants i com han de travessar els carrers. A l’Institut les xerrades s’acompanyen de 
l’explicació de professionals sanitaris que informen als joves de les possibles conseqüències 
d’una conducció agressiva.  

2. SALÓ D’EDUCACIÓ VIÀRIA

Objectius
Fomentar comportaments cívics i una mobilitat segura.

Destinataris
Obert a tota la ciutadania.

Descripció
Un cap de setmana ple d’activitats relacionades amb la mobilitat.

EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA
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VISITA PRIMER DIA DE CURS A LES ESCOLES

Objectius
Donar la benvinguda al nou curs que s’enceta. Desitjar als alumnes un bon curs.

Destinataris
Escoles d’infantil i primària. 

Descripció de l’activitat
L’Alcalde i la Regidora d’Educació es desplacen a les escoles i desitgen un curs exitòs tant a 
l’equip docent com als alumnes.

PRÉSTEC DE MATERIAL I/O INSTAL·LACIONS PER DESENVOLUPAR 
ACTIVITATS DE L’ESCOLA

Objectius
Fomentar les festes i activitats de l’escola sense limitacions d’espai o material. 

Destinataris
Escoles d’infantil, primària i secundària.

Descripció de l’activitat
Mitjançant una petició formal, l’Ajuntament presta a les escoles i institut material (cadires, 
escenaris, taules) per a activitats pròpies i festes a les instal·lacions docents, o instal·lacions 
alternatives per celebrar actes (concerts, activitats esportives) com el pavelló o la piscina 
municipal.  

ALTRES



Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES


