LLARS INF.

INFANTIL
I3

I4

I5

PRIMÀRIA
1R

2N

3R

4T

ESO
5È

6È

1R

2N

3R

BATX.
4T

1R

2N

AUDICIONS MUSICALS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Els alumnes de P3 fins a 6è fan un taller a l’aula i una
sessió conjunta a l’Auditori Miquel Pont al llarg del curs.
Es fa la programació per cicles. Els alumnes d’ESO
assisteixen a dues audicions durant el curs.
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OBJECTIUS:
-Sensibilitzar la població infantil envers les arts musicals
-Formar espectadors i crear nous públics de música
-Aprendre normes de convivència en actes col·lectius
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: El taller a l’aula uns 45 minuts i les audicions
uns 50 minuts.
• Nombre d’alumnes per sessió: El taller es fa amb un
grup classe i les audicions són col·lectives.
• Dia/es de realització i horari: Les audicions conjuntes
es fan al llarg del mes de novembre. Els tallers a
concretar.
• Lloc de realització: Auditori Muncipal Miquel Pont.
• Cost: 7’5 € pels alumne d’infantil i primària (totes les
sessions) i 5.40 € pels alumnes de secundària.
• Observacions:
El Joan Duch us farà arribar tres
factures a l’escola: el mes d’octubre es pagaran les
audicions a l’Auditori, el mes de gener els solistes a
l’aula de primària i el mes de maig els solistes a l’aula
d’infantil. En el cas de no poder assistir a l’audició
conjunta l’escola s’haurà de fer càrrec dels costos.
• Material de suport: materials i dossiers didàctics a
www.espectaclesjduch.cat
INSCRIPCIÓ:
No cal fer una inscripció prèvia.
Tots els centres rebreu informació de l’activitat per
telèfon o per correu electrònic.
INFORMACIÓ:
Regidoria de Cultura
Telèfon: 93 714 40 40
Persona de contacte: Eulàlia Costa
A/e: ecosta@castellarvalles.cat
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CICLE DE TEATRE LLARS INFANTS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Els nens i nenes de les llars d’infants del municipi
assisteixen a dues sessions de teatre al curs.
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OBJECTIUS:
-Sensibilitzar la població infantil envers les arts
escèniques.
-Formar espectadors i crear nous públics de teatre.
-Aprendre normes de convivència en actes col·lectius.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 40 minuts, aproximadament.
• Nombre d’alumnes per sessió: Va en funció del nombre
d’alumnes, s’agrupen les escoles bressol
• Dia/es de realització i horari: 2n i 3r trimestre, un dia
a concretar.
• Lloc de realització: Sala de Petit Format (carrer Major,
13, 1r).
• Cost: 5 € per alumne i per sessió.
• Observacions:
A l’inici de cada sessió es farà el
pagament (taló o efectiu) de 5€ per alumne d’acord
amb el nombre d’alumnes matriculats (no els
assistents). En el cas de no poder assistir a l’obra la
llar d’infants s’haurà de fer càrrec dels costos.
• Material de suport: dossiers pedagògics que trobareu a
l’apartat Materials de Suport de la Guia Didàctica
INSCRIPCIÓ:
No cal fer una inscripció prèvia.
Tots els centres rebreu informació de l’activitat per
telèfon o per correu electrònic.
INFORMACIÓ:
Regidoria de Cultura
Telèfon: 93 714 40 40
Persona de contacte: Eulàlia Costa
A/e: ecosta@castellarvalles.cat
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CICLE DE TEATRE INFANTIL I PRIMÀRIA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Els alumnes, dividits per cicles, van a veure una obra de
teatre a l’any.
OBJECTIUS:
-Sensibilitzar la població infantil envers les arts
escèniques
-Formar espectadors i crear nous públics de teatre
-Aprendre normes de convivència en actes col·lectius
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INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: entre 50 minuts i 1 hora
• Nombre d’alumnes per sessió: va en funció del nombre
total d’alumnes matriculats de cada cicle
• Dia/es de realització i horari: un dia del mes de gener,
a concretar
• Lloc de realització: Auditori Municipal Miquel Pont.
• Cost: 5.10 € per alumne
• Observacions:
Trifusió farà arribar una factura a
l’escola segons el nombre d’alumnes que consti a les
dades de matrícula de la regidoria d’educació el mes
de gener. S’ha de fer el pagament a través de
transferència bancària. En el cas de no poder assistir a
l’obra la l’escola s’haurà de fer càrrec dels costos.
• Material de suport: dossiers pedagògics que trobareu a
l’apartat Materials de Suport de la Guia Didàctica
INSCRIPCIÓ:
No cal fer una inscripció prèvia.
Tots els centres rebreu informació de l’activitat per
telèfon o per correu electrònic.
INFORMACIÓ:
Regidoria de Cultura
Telèfon: 93 714 40 40
Persona de contacte: Eulàlia Costa
A/e: ecosta@castellarvalles.cat
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TEATRE EN ANGLÈS
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Els alumnes, dividits per cicles, van a veure una obra de
teatre en anglès per curs.
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OBJECTIUS
-Practicar el vocabulari i estructures de la llengua angles
a través del teatre.
-Practicar la comprensió i expressió orals durant les
representacions.
-Aprendre normes de convivència en actes col·lectius
INFORMACIÓ DE L'ACTIVITAT:
• Durada: 1 hora
• Núm.
Alumnes: Va en funció del nombre total
d'alumnes matriculats de cada cicle.
• Dia/es i horari: A concretar.
• Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont.
• Cost: 4.5 € per alumne/a
• Observacions: Ipa productions farà arribar una factura
a l’escola per cada espectacle segons el nombre
d’alumnes que consti a les dades de matrícula de la
regidoria d’educació. S’agafaran les dades del
setembre per les sessions que es facin duran el primer
trimestre i les dades de gener per la resta de sessions.
S’ha de fer el pagament a través de transferència
bancària. En el cas de no poder assistir a l’obra l’escola
s’haurà de fer càrrec dels costos.
• Material
Suport: materials i dossiers didàctics a
www.ipaproductions.com
INSCRIPCIÓ:
No cal fer una inscripció prèvia.
Tots els centres rebreu informació de l'activitat per
telèfon o per correu electrònic.
INFORMACIÓ:
Regidoria de Cultura
Telèfon: 93 714 40 40
Persona de contacte: Eulàlia Costa
A/e: ecosta@castellarvalles.cat
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BRAM ESCOLAR
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
La Mostra de Cinema de Castellar del Vallès BRAM,
organitzada per l’Ajuntament de Castellar del Vallès i
l’associació Club Cinema Castellar Vallès, s’ha consolidat
des del seu naixement l’any 2009 com a projecte cívic i
cultural al municipi.
La iniciativa promou valors fonamentals de convivència,
igualtat i llibertat a través de la projecció d’un cinema
compromès amb l'entorn. Es tracta doncs, d’una aposta
pel cinema social, independent i d’autor com a eina de
coneixement i intercanvi cultural que permet reflexionar
sobre diverses actituds, comportaments i models de vida.
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Arribats al moment d’organitzar la sisena edició, al febrer
de 2014, la Mostra es va proposar aprofundir en el foment
del cinema com a eina educativa per al públic infantil i
juvenil. El cinema representa una aportació fonamental
per interpretar, conèixer i analitzar el nostre món
contemporani i, com a tal mereix ser un espai formatiu. A
més, posseeix una potencialitat motivadora i educativa de
primera magnitud. El cinema necessita educació perquè és
llenguatge i necessita capacitació per a la comprensió de
tota la càrrega comunicativa, estètica, de valors i
contravalors que arrossega.
La cultura cinematogràfica de l’alumnat té com a
intermediari el model majoritari de la televisió. L’objectiu
d’aquest projecte és oferir propostes als centres,
escollides per l’entitat Club Cinema Castellar, que
s’adaptin a l’edat dels alumnes i que fugin dels circuits
més comercials.
A partir del visionat de les pel·lícules i dels materials de
suport que es farà arribar a les escoles i instituts es podrà
continuar treballant diferents aspectes de la pel·lícula, des
de la comprensió i adquisició de conceptes, al raonament,
les emocions, el llenguatge o les tècniques audiovisuals.

Per tot plegat, es proposa la projecció a l’Auditori
Municipal Miquel Pont d’una pel·lícula diferent per a cada
cicle (educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà, cicle
superior, ESO i Batxillerat) en el marc de la celebració de
la Mostra.
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OBJECTIUS
- Afavorir el desenvolupament d’una mirada crítica i
creativa respecte als continguts i els valors que transmet
el cinema.
- Generar experiències com a espectadors/es que siguin
plaents, crítiques i creatives.
- Aprofitar l’impacte emocional del cinema per reflexionar
amb els alumnes.
- Facilitar eines de coneixement que contribueixin a
l’educació
estètica
en
relació
amb
les
obres
cinematogràfiques
INFORMACIÓ DE LA VISITA:
• Durada: Entre 1 hora i 2 hores, segons la pel·lícula que
es projecti
• Núm.
Alumnes per sessió: En funció del nombre
d’alumnes matriculats a cada cicle
• Dia/es i horari: durant el mes de febrer, abans de la
setmana de celebració del BRAM
• Lloc de realització: Auditori Municipal Miquel Pont
• Cost: 2 € per alumne (suport DVD).
• Observacions: El mes de gener es farà el pagament a
Club Cinema Castellar del Vallès. S’ha de fer a través
de transferència bancària d’acord amb el nombre
d’alumnes matriculats (no els assistents). En el cas de
no poder assistir a la projecció l’escola s’haurà de fer
càrrec dels costos.
• Material Suport: cada projecció es complementa amb
uns materials de suport de caràcter didàctic que
facilitin el treball previ a l’aula. Es penjarà a la web de
l’Ajuntament (dins l’apartat materials de suport de la
Guia Didàctica).
INFORMACIÓ:
Telèfon: 629186504
Persona de contacte: Àlex Portolés
A/e: alexportoles@gmail.com
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EL CANT CORAL ES PRESENTA!
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
El Cor Sant Esteve de Castellar proposa una activitat ja
rodada amb èxit, El cant coral es presenta! amb
l'objectiu de donar a conèixer el cant i el repertori coral
als vostres alumnes a partir d'una audició dinàmica i
atractiva a la vostra mateixa escola.
Es tracta d'un breu concert, d'uns 45 minuts de durada,
per presentar als alumnes els trets més característics del
cant coral: les veus i la seva classificació, diferents
repertoris i estils, el paper del director..., tot plegat a
partir de cançons d'arreu i amb la participació activa dels
vostres alumnes.
El programa ha estat preparat amb molta il·lusió amb
el nou Cor de Noies, un nou cor de noies ja joves, amb
un so molt acurat i una presència escènica molt rodada.
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OBJECTIUS:
-Introducció a les diferents textures vocals: uníson,
homofonia, imitació (cànon) i polifonia, la melodia
acompanyada.
-Reconeixement i pràctica de diferents acompanyaments
rítmics (percussió corporal i altres estris)
-Presentació de diversos estils i gèneres de música vocal
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
•
Durada: 45 minuts.
•
Nombre d’alumnes per sessió: fins
aproximadament.
•
Dia/es de realització i horari: a concretar

a

50

•

•
•
•

Lloc de realització: A l’escola (aula de música,
aula gran...)
Cost: 2€ per alumne.
Observacions:
Material de suport: dossier pedagògic que
trobareu a l’apartat Materials de Suport de la
Guia Didàctica
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INFORMACIÓ:
Telèfon: 606 64 68 45
Persona de contacte: Jaume Sala
A/e: jaumesala12@gmail.com
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BUFALLETRES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Activitat d’animació a la lectura a càrrec de Cesc Serrat.
Consta de dues parts: la primera sessió s’explica la
història d’en Bufalletres que convida als alumnes a
realitzar activitats lligades amb el món del llibre i la
lectura. Es crearà el Museu d’en Bufalletres.
La segona sessió serà perquè el Cesc Serrat visiti el
Museu d’en Bufalletres.
OBJECTIUS:
-Facilitar i fer més atractiva la convivència dels nens i
nenes amb el món del llibre.
-Aprendre a escoltar.
-Descobrir el gust per la lectura.
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INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
•
Durada: 1 hora per sessió.
•
Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe.
•
Dia/es de realització i horari: primera sessió a
l’octubre i segona sessió al desembre.
•
Lloc de realització: A l’aula.
•
Cost: Gratuït.
•
Observacions:
•
Material de suport:
INSCRIPCIÓ:
No cal fer una inscripció prèvia.
Tots els centres rebreu informació de l’activitat per
telèfon o per correu electrònic.
INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 715 92 89
Persona de contacte: Mercè Costa
A/e: guiadidactica@castellarvalles.cat
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LECTURA DE POEMES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Lectura de poemes per part dels usuaris del Club Social
(Servei d’Inclusió Sociocomunitària) de l’entitat Suport
Castellar (Associació de Familiars de malalts mentals)
que es va crear amb l’objectiu de treballar activament
per la salut mental de les persones. El Club Social és un
dels serveis que ofereix l’entitat i té com a objectiu
fomentar la participació i la inclusió social mitjançant el
lleure.
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OBJECTIUS:
- Apropar als alumnes i als professionals de l’escola la
problemàtica de la salut mental.
- Lluitar contra l’estigma i la discriminació que pateixen
les persones amb malalties mentals.
- Aprendre a escoltar
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
•
Durada: entre 20 i 25 minuts per sessió.
•
Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe.
•
Dia/es de realització i horari: durant el mes
d’abril, com a activitat relacionada amb la Diada
de Sant Jordi, preferentment a les tardes. També
es pot realitzar qualsevol altre mes de l’any,
adaptant la temàtica dels poemes.
•
Lloc de realització: A l’aula.
•
Cost: Gratuït.
•
Observacions:
•
Material de suport:
INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 715 89 90
Persona de contacte: Miriam Movilla
A/e: suportcastellar@hotmail.com
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VISITA AL TALLER DE L’ARTISTA PINTOR ENRIC
AGUILAR
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Es fa una visita al taller per estar en contacte amb
l’artista i la seva obra. El pintor explicarà quins quadres
pinta, en què s’inspira, quins són els materials que
utilitza, les tècniques que fa servir... També explicarà les
diferències entre figuratiu i abstracte, on exposa i com
ven l’obra...
Després es pot escollir entre dues activitats:
1. L’Enric els ensenyarà com es poden fer les pintures i
els colors perquè ho facin els alumnes. Després
pintaran en un full basic A3.
2. Els alumnes faran un dibuix figuratiu molt senzill
amb carbonet. Després l’Enric exposarà un sentiment
i caldrà que el pintin sense referents figuratius. La
pràctica serveix per identificar i reflexionar sobre
quina part del cervell estem més acostumats a
utilitzar.

CASTELLAR I EL MÓN CULTURAL

OBJECTIUS:
- Conèixer el dia a dia i la realitat d’un artista pintor.
- Experimentar el procediment de fer la pintura, els
colors i pintar.
- Reconèixer quin hemisferi del cervell utilitzem més per
a poder potenciar l’altre.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
•
Durada: 1 hora.
•
Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe.
•
Dia/es de realització i horari: d’octubre a maig.
De 9h a 12.30h o de 15h a 16.30h.
•
Lloc de realització: Aguilar. C/ Dr Rovira, 20.
•
Cost: 2€ per alumne. Fer el pagament en efectiu
el dia de la visita.
•
Observacions: Cal portar una bata o samarreta
vella per no tacar-se
•
Material de suport:
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INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 714 48 78
Persona de contacte: Enric Aguilar
A/e: info@aguilart.es
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ELABORACIÓ DELS PESSEBRES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Visita per veure les tècniques, els materials i tot el
procés d’elaboració dels pessebres. En algunes visites hi
ha els pessebristes treballant en el seu diorama.
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OBJECTIUS:
-Conèixer les tècniques, materials i eines artístiques per
elaborar un pessebre.
-Potenciar les activitats de caire popular català.
-Valorar la feina duta a terme per entitats sense ànim de
lucre.
-Despertar la sensibilitat artística i plàstica dels infants.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 50 minuts aproximadament
• Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
• Dia/es
de realització i horari: última setmana de
novembre i fins al pont de la Puríssima (quan
s’inauguren els pessebres). A partir de les 9.30h
• Lloc
de realització: Pessebres de la Capella de
Montserrat. Dr. Pujol, 26
• Cost: Gratuït
• Observacions:
• Material de suport:
INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 715 92 89
Persona de contacte: Mercè Costa
A/e: guiadidactica@castellarvalles.cat
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VISITA ALS PESSEBRES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
La visita comença amb l’explicació del conte de Nadal
davant d’un pessebre fet amb suro i molsa i es van
ubicant totes les figures al lloc que els correspon.
Seguidament es van mirant tots els diorames. A partir
de P5 es proposa el joc de buscar objectes o
personatges en els diferents pessebres.
OBJECTIUS:
-Donar a conèixer el pessebre com una tradició catalana
-Despertar la sensibilitat artística i plàstica dels infants.
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INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: Mitja hora.
• Nombre d’alumnes per sessió: grups de 25 alumnes
• Dia/es de realització i horari: després del pont de la
Puríssima i fins a la Candelera (1r cap de setmana de
febrer)
• Lloc
de realització: pessebres de la capella de
Montserrat. Dr. Pujol, 26. A partir de les 9.30h
• Cost: Gratuït
• Observacions: Cal ser molt puntuals perquè les visites
estan molt concentrades.
• Material de suport:
INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 715 92 89
Persona de contacte: Mercè Costa
A/e: guiadidactica@castellarvalles.cat
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VISITA AL GEGANTS: SOL, LLUNA I ESTEL
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Presentació dels gegants, resum històric (en funció de
l’edat dels alumnes), descripció de la seva confecció i ús,
i contacte físic amb els gegants per part del alumnes
posant-se dins de l’estructura dels gegants.
OBJECTIUS:
-Conèixer els gegants de la nostra vila.
-Conèixer el món de les entitats i la feina que realitzen.
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INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 30 minuts
• Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
• Dia/es de realització i horari: a concretar
• Lloc de realització: Ateneu, carrer Major.
• Cost: Gratuït
• Observacions: Portar màquina de fer fotos.
• Material de suport: Al final de la sessió es reparteix un
dibuix dels gegants a tots els alumnes.
INFORMACIÓ:
Departament de Cultura
Telèfon: 93 714 44 35
Persona de contacte: Vicenç Altimira
A/e: cultura@castellarvalles.cat
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VISITA AL MIRADOR I A L’AUDITORI MUNICIPAL MIQUEL
PONT
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
S’entrarà per la plaça del Mirador.
Accedirem a una sala i s’explicarà quins departaments hi
ha ubicats al Mirador. Informarem què és el SAC i alguns
dels tràmits que s’hi poden fer.
Explicació de què és un centre de coneixement i quines
activitats s’estan programant o hi ha programades per a
la seva edat al Mirador Centre de Coneixement.
Es pujarà a les aules de formació per tal que coneguin la
seva ubicació i distribució (aules de PC’s i aula de Macs),
explicació de l’ús de cada una d’elles.
Seguidament, pujarem fins a la terrassa per tal que la
visitin.
Activitat: A l’Open Surf es parlarà del concepte de
navegar lliurement per Internet (de manera segura i
responsable) i es deixaran alguns ordinadors portàtils
perquè puguin aprendre a moure’s per la pàgina web de
l’Ajuntament i buscar algunes informacions i tràmits que
s’hauran explicat al llarg de la visita com són fer una
instància telemàtica al SAC, sol·licitar una visita amb
l’alcalde, buscar informació a l’agenda, etc.
Un cop acabada l’activitat baixarem fins a l’Auditori
municipal Miquel Pont. S’explicaran les diferents zones
del teatre. Els alumnes pujaran a l’escenari, baixaran
pels camerinos i tornaran al pati de butaques on seuran
per poder escoltar millor les explicacions sobre el teatre.
A la sala d’actes es passarà un audiovisual del Centre.
Finalment, la persona responsable respondrà les
preguntes dels nens/es i demanarà suggeriments i
impressions.
OBJECTIUS:
- Donar a conèixer el Mirador i les activitats i cursos
que van destinats a nois/es de la seva edat.
- Aprofitar la seva curiositat innata per a crear
inquietuds innovadores, tecnològiques, culturals i
científiques.

-

Conèixer l’Auditori per dins, els espais que poden
veure quan són espectadors i els que no.
Despertar la curiositat pel teatre.
Sensibilitzar la població infantil envers les arts
escèniques.

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 2 hores
• Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
• Dia/es de realització i horari: Dilluns al matí
• Lloc de realització: El Mirador
• Cost: Gratuït
• Observacions:
• Material de suport:
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INFORMACIÓ:
El Mirador
Telèfon: 937144040 extensió 1702
Persona de contacte: Carme Guirao
A/e: elmirador@castellarvalles.cat
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FESTA DE LA PRIMAVERA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Es buscarà un dia del mes d’abril o de maig que vagi bé
a totes les llars d’infants del municipi per celebrar
l’arribada de la primavera. La festa consisteix en una
trobada de tots els alumnes de 2 anys de les llars
d’infants per gaudir del concert d’un grup infantil.
OBJECTIUS:
-Celebrar l’arribada de la primavera.
-Realitzar una activitat conjunta amb la participació de
totes les llars d’infants del municipi.
-Gaudir d’un concert d’un grup infantil.

CASTELLAR I EL MÓN CULTURAL

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: una hora i mitja aproximadament
• Núm.
Alumnes: va en funció del nombre total
d’alumnes de llars d’infants
• Dia/es i horari: a concretar, durant el mes d’abril o
maig
• Lloc: S’alterna la Plaça Catalunya i la Plaça del Mirador
• Cost: Gratuït
• Observacions:
• Material Suport:
INSCRIPCIÓ:
No cal fer una inscripció prèvia. Tots els centres rebreu
informació de l’activitat per telèfon o per correu
electrònic.
INFORMACIÓ:
Mercè Costa
Telèfon: 937159289
A/e: guiadidactica@castellarvalles.cat
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QRUTA JOAN ARÚS
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Ruta literària per alguns dels indrets més encisadors de
Castellar del Vallès que van ser lloc d'inspiració del
poeta Joan Arús i Colomer. La ruta està marcada amb
codis QR i cadascun d'ells ens introduirà als seus llocs,
als seus poemes, al seu món. Només cal que
descarregar-se una aplicació per llegir aquest codis i
gaudir de la paraula del poeta que es podrà llegir o
escoltar directament al dispositiu a través dels vincles
que hi trobareu a cadascun dels punts.
Punt 1 - L'Arxiu d'Història de Castellar: la Biblioteca i el
fons personal del Poeta
Punt 2 - La Baixada de Cal Verge
Punt 3 - Cal Calissó
Punt 4 - El Brunet
Punt 5 - Els quatre camins
Punt 6 - La Malesa
Punt 7 - El Gorg del Fitó
Punt 8 - La drecera de Fontscalents
Punt 9 - El Riu Ripoll
Punt 10 - Can Juliana: la casa pairal
Punt 11 - Sant Feliu del Racó
OBJECTIUS
- Conèixer l’obra del poeta Joan Arús
- Recuperar un patrimoni de Castellar del Vallès per
mitjà de la cultura i el patrimoni (literari, històric,
mediambiental)
- Descobrir racons de l’entorn del municipi a través de
l’obra del poeta
INFORMACIÓ DE LA VISITA:
•
Durada: un matí
•
Núm. Alumnes per sessió:
•
Dia/es i horari:
•
Lloc de realització: Ruta per Castellar i entorn
•
Cost: Gratuït
•
Observacions: la ruta es fa sense monitoratge
•
Material Suport:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Castellar_del
_Vall%C3%A8s/QRuta_Joan_Ar%C3%BAs
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INFORMACIÓ:
Regidoria de Cultura
Telèfon: 93 714 40 40
Persona de contacte: Eulàlia Costa
A/e: ecosta@castellarvalles.cat
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EXPOSICIÓ CONSTRUINT TERRITORI
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
L’exposició és una eina per posar en valor l’arquitectura
tradicional catalana en tota la seva diversitat territorial i
tipològica. Aborda el tema des d’una perspectiva
eminentment etnològica, per mostrar la relació homemedi-arquitectura des d’una aproximació a diferents
paisatges i entorns històrics, culturals i productius rurals
de Catalunya. L’exposició és divideix en cinc tipus
d’explotació del territori: l'alta muntanya, el secà, el
regadiu, la costa i el món dels masos. De cadascun
d’aquest tipus s’estructuren quatre àmbits temàtics.
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OBJECTIUS
-Mostrar la relació home-medi-arquitectura des d’una
aproximació a diferents paisatges i entorns històrics,
culturals i productius rurals de Catalunya.
-Fer conèixer l’arquitectura tradicional catalana en tota
la seva diversitat territorial i tipològica i ubicar-la en el
territori.
-Transmetre
l’interès
en
preservar
i
difondre
l’arquitectura tradicional.
-Reflexionar sobre com el medi, les formes de vida, la
tecnologia, les relacions socials i les maneres d’entendre
el món, es combinen per donar forma i fixar l’ús dels
elements arquitectònics dels nostres paisatges. També
plantejar elements de reflexió sobre l’estat actual
d’aquest tipus de construccions i les seves opcions de
futur en funció de l’actualització dels seus usos.
INFORMACIÓ DE LA VISITA:
•
Durada: 1 hora
•
Núm. Alumnes per sessió: un grup classe
•
Dia/es i horari: tots divendres de 10h a 12h
•
Lloc de realització: Arxiu d’història de Castellar,
Mina 9-11
•
Observacions: Portar la fitxa impresa i bolígraf.

•

Material Suport: A l’apartat materials de suport de
la Guia Didàctica hi trobareu un dossier pel
professorat i una fitxa per l’alumnat.
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INFORMACIÓ:
Roger Rocavert
Telèfon de contacte: 93 714 40 88
A/e: arxiuhistoriacastellar@gmail.com
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RUTA DEL MODERNISME
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Es segueix un itinerari per diferents carrers del nostre
municipi (Torres, ctra. Sentmenat, Sala Boadella, Sant
Iscle, Major) per veure façanes d’estil modernista. Es
comenten temes com el moviment, els elements
constructius, les formes, la utilització de nous
materials...
per
aprendre
a
identificar
aquests
moviments artístics en els edificis que visitem.
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OBJECTIUS:
-Apreciar el valor estètic de les obres d’art,
arquitectòniques, de disseny... per aprendre a gaudir-ne.
-Entendre aquestes obres com una part del patrimoni
cultural que cal respectar, conservar i millorar.
-Comprendre el lèxic bàsic del llenguatge visual,
plàstic i arquitectònic.
-Reconèixer elements conceptuals, visuals i de relació
presents en formes, espais o conjunts formals.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 1 hora i mitja aproximadament
• Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
• Dia/es de realització i horari: a concretar, excepte els
mesos de desembre, gener i febrer.
• Lloc de realització: per alguns carrers del municipi
• Cost: Gratuït
• Observacions: Es surt de la Plaça Calissó.
• Material de suport:
INFORMACIÓ:
Arxiu Municipal
Telèfon: 93 714 46 82
Persona de contacte: Sílvia Sáiz
A/e: arxiu@castellarvalles.cat
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RUTA DEL SEGLE XIX
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Es fa una ruta pels edificis més emblemàtics de la vila
construïts al llarg del segle XIX o a cavall entre els
segles XIX i XX mentre es van explicant les
característiques principals de les façanes i la història dels
edificis que es van veient. També es comenta qui va ser
l’arquitecte dels edificis, el per què de la seva
construcció, els usos que se li han donat al llarg de la
història... També es fa veure als alumnes que en alguns
edificis ja s’apunta el que més endavant serà el
modernisme.
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OBJECTIUS:
-Apreciar el valor estètic de les obres d’art,
arquitectòniques, de disseny... per aprendre a gaudir-ne.
-Entendre aquestes obres com una part del patrimoni
cultural que cal respectar, conservar i millorar.
-Comprendre el lèxic bàsic del llenguatge visual,
plàstic i arquitectònic.
-Reconèixer elements conceptuals, visuals i de relació
presents en formes, espais o conjunts formals.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 1 hora aproximadament
• Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
• Dia/es de realització i horari: A concretar, excepte els
mesos de desembre, gener i febrer
• Lloc de realització: per alguns edificis del municipi
• Cost: Gratuït
• Observacions:
Es surt del Passeig Tolrà cantonada
Crta. Sentmenat (davant la Immaculada)
• Material de suport: material didàctic per al professor.
INFORMACIÓ:
Arxiu Municipal
Telèfon: 93 714 46 82
Persona de contacte: Sílvia Sáiz
A/e: arxiu@castellarvalles.cat
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VISITA AL REFUGI ANTIAERI
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Explicació històrica de l'origen del refugi antiaeri del Pla
de la Bruguera:per què es va construir, quan, per qui,
quin era el seu objectiu, usos al llarg del temps, quina
activitat va desenvolupar. Es comenta com era
físicament l'aeròdrom, dimensions, quines aeronaus hi
operaven, quin paper va jugar en el conflicte civil de
1936-1939. Després d'aquesta explicació teòrica es farà
una visita a l'interior del refugi per veure la seva
morfologia interna.
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OBJECTIUS
-Conèixer elements de la cultura material generada pels
aspectes militars que la Guerra Civil va deixar a la
rereguarda, més concretament a Castellar del Vallès.
-Generar interès per la cultura material per prendre
consciència de la necessitat de preservar aquests
elements com a
elements històrics.
-Contextualitzar aquesta cultura material en el conjunt
de la guerra aèria a Catalunya durant la Guerra Civil
-Educar per la pau.
INFORMACIÓ DE L'ACTIVITAT:
• Durada: 45 minuts aproximadament
• Núm. Alumnes: 1 grup classe
• Dia/es i horari: De dimecres a divendres, de 10 a 12h
• Lloc: C/ Berguedà
• Cost: Gratuït
• Observacions: Caldria portar roba d'abric, encara que
la visita es realitzi a la primavera o a l'estiu, una
llanterna i aplicar-se repel·lent contra els mosquits.
• Material
Suport: Plecs de Recerca (publicacions de
l'Arxiu Municipal). Trobareu el document a l’apartat
materials de suport de la Guia Didàctica.
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INFORMACIÓ:
Arxiu municipal
Telèfon: 937144682, de dilluns a divendres de 9 a 13 h
Persona de contacte: Sílvia Sáiz
A/e: arxiu@castellarvalles.cat
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TAL COM ÉREM. Sant Esteve de Castellar i la família
Tolrà a finals del segle XIX
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
A l’aula de l’escola s’explica com era Sant Esteve de
Castellar a finals del s.XIX i quin lloc va trobar en Josep
Tolrà quan va arribar al poble. Després es pot fer una
ruta curta per veure el Pitu i les xemeneies del Pitu i de
Can Barba i l’exterior de la fàbrica de Can Barba des de
la Plaça de la Miranda.
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OBJECTIUS:
-Conèixer com era la nostra localitat a finals del s.XIX
-Conèixer la vida dels obrers tèxtils i els canvis que
s’han produit a la nostra societat.
-Conèixer el pes específic de la família Tolrà i de les
empreses que van fundar a la nostra vila.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 2-2’30 hora aproximadament
• Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
• Dia/es de realització i horari: A concretar, excepte els
mesos de desembre, gener i febrer
• Lloc de realització: Aula de l’escola i rodals de Can
Barba
• Cost: Gratuït
• Observacions:
• Material de suport:
INFORMACIÓ:
Arxiu Municipal
Telèfon: 93 714 46 82
Persona de contacte: Sílvia Sáiz
A/e: arxiu@castellarvalles.cat
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TAL COM ÉREM. La indústria a Castellar als anys 60.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Es fa una ruta per Castellar situant les antigues
fàbriques que hi havia al nucli urbà entre els anys 50 i
70. Malauradament avui no es poden veure les restes
d’aquestes fàbriques i en el seu lloc els alumnes veuran
nous edificis.
OBJECTIUS:
-Conèixer com era la nostra localitat ala anys 60.
-Conèixer el món industrial de Castellar i la seva
posterior revolució.
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INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 1’30 hora aproximadament
• Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
• Dia/es de realització i horari: a concretar, excepte els
mesos de desembre, gener i febrer
• Lloc de realització:
• Cost: gratuït
• Observacions: Es concertarà el lloc de sortida amb una
trucada telefònica.
• Material de suport:
INFORMACIÓ:
Arxiu Municipal
Telèfon: 93 714 46 82
Persona de contacte: Sílvia Sáiz
A/e: arxiu@castellarvalles.cat

