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ELS JOVES DAVANT LA DISCAPACITAT, consciència
social i solidaritat

CASTELLAR I L’EDUCACIÓ EN VALORS

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
L’activitat es divideix en tres parts:
Part teòrica: xerrada interactiva on l’alumne pot
preguntar i resoldre els dubtes que pugui tenir en
aquesta matèria, sempre amb la participació d’una
persona amb discapacitat.
Part pràctica: els joves surten al carrer amb material
ortoprotètic i ajudes tècniques (cadires de rodes,
bastons de mobilitat i crosses) per experimentar en
primera persona com és el dia a dia de les persones amb
discapacitat.
Qüestionari: els alumnes i mestres participants responen
a un qüestionari que ens permet conèixer com s'han
assolit els conceptes treballats i quin és el seu grau de
satisfacció.
OBJECTIUS:
- Educar i facilitar eines per potenciar valors socials com
la solidaritat, la cooperació i el respecte per la diferència.
- Reflexionar sobre la diversitat funcional i la vida diària
de les persones amb discapacitat física a través de la
pròpia experimentació.
INFORMACIÓ DE LA VISITA:
Durada: Entre 1 hora i mitja i 2 hores
Núm. Alumnes per sessió: Un grup-classe
Dia/es i horari: 30 de novembre, per commemorar el dia
Internacional de les persones amb discapacitat (3 de
desembre)
Lloc de realització: Al Mirador i a la Plaça del Mercat
Cost: Gratuït
Observacions:
Material Suport: Dossier pel professorat

CASTELLAR I L’EDUCACIÓ EN VALORS

MÉS INFORMACIÓ:
Benestar Social
Telèfon: 93 714 40 40
Persona de contacte: M. José Lomas
A/e: mjlomas@castellarvalles.cat
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MINIYAMBA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Es tracta d’un espectacle didacticomusical participatiu en
què es donen a conèixer contes, músiques, ritmes i
danses de l’Àfrica occidental a través de les veus, els
moviments, la indumentària dels artistes i també dels
seus instruments tradicionals: kora, djembé, seouroubà,
tama, balafon, xung... L’espectacle ens acosta a les
tradicions més profundes de l’Àfrica occidental de la mà
d’aquests tres griots, que són els encarregats de
transmetre-les oralment. Les coneixerem a través de
tambors que parlen, de danses que invoquen la pluja, de
cançons que bressolen els infants, d’històries sobre serps
màgiques i arbres centenaris que parlen de solidaritat,
de tolerància, de pau, de respecte, de convivència...
Al llarg de l’espectacle hi sortirà un conte i una cançó del
DVD “Taaling, taaling, contes tradicionals mandingues” i
un parell de cançons del CD “Dimbaaya” que l’Associació
Afrocatalana d’Acció Solidària ha editat per difondre la
cultura africana. Hi ha exemplars dels dos materials a la
biblioteca Antoni Tort.
Són tres músics: la Touty Mané, cantant; en Laye Cisko,
korista, i l’Iba Massaly, percussionista. La Touty farà
totes les explicacions i l’animació en català, llengua que
domina perfectament.

OBJECTIUS:
-Donar a conèixer als nens i nenes una part essencial del
patrimoni cultural africà.
-Acostar la cultura africana a la societat occidental a
través d'elements rics, presents i vius del dia a dia dels
pobles d'aquest continent: les seves cançons, els seus
contes, els seus instruments, les seves cerimònies, la
seva indumentària, els seus rituals…
-Fer participar activament als nens i nenes en
l’espectacle perquè es facin seu part d’aquest patrimoni
(una melodia, un ritme picat, un personatge del conte…),
incorporar-lo al seu repertori de jocs, cançons, contes… i
fins i tot transmetre’l a les seves famílies i/o amics.

INFORMACIÓ DE LA VISITA:
• Durada: 45 minuts
• Núm. alumnes per sessió:
• Dia/es i horari: 19 d’octubre de 2015
• Lloc de realització: Auditori Municipal Miquel Pont
• Observacions: cada centre escollirà si hi vol participar
amb els alumnes de 3r o de 4t
•
Material de suport: guia didàctica de l’espectacle
i dossier didàctic “Teranga. El llegat dels griots
del Senegal” que trobareu a l’apartat materials
de suport de la Guia Didàctica.

CASTELLAR I L’EDUCACIÓ EN VALORS

MÉS INFORMACIÓ:
Associació Afrocatalana d’Acció Solidària
Mariona Mas
Telèfon: 686254589
A/e: mariona.mas@gmail.com
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CONTES D’AQUÍ I D’ALLÀ
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
El club dels diferents, Carícies i Sopa de pedres mostren
que la diferència és un valor i no una barrera. Espectacle
de narració de contes il·lustrats. A mesura que la
narradora explica els contes, la il·lustradora els va
dibuixant en aquarel·les. Al final es regalen les làmines a
les escoles.
OBJECTIUS:
-Fomentar la convivència intercultural.
-Difondre la diversitat cultural.
-Crear nous públics de teatre i educar la sensibilitat
artística.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: Aproximadament 1 hora
• Núm.
Alumnes: mínim 2 grups classe, màxim 75
alumnes
• Dia/es i horari: A partir del gener de 2016.
• Lloc: Interior / exterior
• Cost: gratuït
• Observacions:
• Material
Suport: Camerino o espai similar, aigua
mineral i responsable d’actuació

CASTELLAR
I L’EDUCACIÓ
EN VALORS
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MÉS INFORMACIÓ:
Associació per la promoció de la cultura i la solidaritat
Lapsus
Telèfon: 93 310 60 95 / 620 997 452
Persona de contacte: Sol Galatro
A/e: info@lapsusespectacles.com
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ELS CONTES D’AQUÍ I D’ALLÀ CONTINUEN
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Espectacle de narració amb il·lustració en la línia dels
Contes d’aquí i d’allà. Les tres narracions que ens
apropen a la temàtica de la diversitat i la convivència
intercultural són: La granota i la forestera, El pare té por
als nouvinguts i jo el vull curar i Una altra cosa. A
mesura que la narradora explica els contes, l’il·lustrador
els va dibuixant en aquarel·les. Al final es regalen les
làmines entre les escoles.

CASTELLAR I L’EDUCACIÓ EN VALORS

OBJECTIUS:
-Fomentar la convivència intercultural.
-Difondre la diversitat cultural.
-Crear nous públics de teatre i educar la sensibilitat
artística.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: Aproximadament 1 hora
• Núm.
Alumnes: mínim 2 grups classe, màxim 75
alumnes
• Dia/es i horari: A partir del gener de 2016.
• Lloc: Interior / exterior
• Cost: gratuït
• Observacions:
• Material
Suport: Camerino o espai similar, aigua
mineral i responsable d’actuació
MÉS INFORMACIÓ:
Associació per la promoció de la cultura i la solidaritat
Lapsus
Telèfon: 93 310 60 95 / 620 997 452
Persona de contacte: Sol Galatro
A/e: info@lapsusespectacles.com
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CONTES AMAZIGS DEL TEATRÍ D’ABDUL
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Espectacle de contes ber-bers dramatitzats d’una hora
de durada. Es pot treballar a l’aula amb una acurada
guia didàctica que permet un treball de síntesi.

CASTELLAR I L’EDUCACIÓ EN VALORS

OBJECTIUS:
-Donar a conèixer la cultura àrab amaziga.
-Fomentar els valors de la diferència, la cooperació i la
solidaritat.
-Aprofundir en el coneixement, debat i valoració
d’aquesta cultura tan arrelada a Catalunya.
-Crear nous públics de teatre i educar la sensibilitat
artística.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 1 hora
• Núm. Alumnes: mínim 2 grups classe i
màxim en
funció de l’espai.
• Dia/es i horari: A partir del gener de 2016.
• Lloc: Interior
• Cost: gratuït
• Observacions: Cal un camerino o espai similar, aigua
mineral i responsable d’actuació
• Material Suport: guia didàctica que trobareu a l’apartat
materials de suport d ela Guia Didàctica i a la web
www.altrespoblesaltrescontes.com
MÉS INFORMACIÓ:
Associació cultural Teatrejoc
Telèfon: 670 588 327
Persona de contacte: Quim Arnal
A/e: kim.arnal@gmail.com
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CONTES GITANOS AMB EL TIO PERET, L’ARREGLAOLLES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Contes dramatitzats per donar a conèixer la cultura
gitana amb el punt de partida d’una llegenda familiar al
voltant del periple del Rabí Xanó.

CASTELLAR I L’EDUCACIÓ EN VALORS

OBJECTIUS:
-Donar a conèixer la cultura gitana.
-Fomentar els valors de respecte a la diferència envers
altres cultures i minories.
-Aprofundir en el coneixement i valoració de la cultura
gitana.
-Crear nous públics de teatre i educar la sensibilitat
artística.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 1 hora
• Núm. Alumnes: mínim 2 grups classe i
màxim en
funció de l’espai.
• Dia/es i horari: A partir del gener de 2016.
• Lloc: Interior
• Cost: gratuït
• Observacions: Cal un camerino o espai similar, aigua
mineral i responsable d’actuació
• Material Suport: guia didàctica que trobareu a l’apartat
materials de suport de la Guia Didàctica i a la web
www.altrespoblesaltrescontes.com
MÉS INFORMACIÓ:
Associació cultural Teatrejoc
Telèfon: 670 588 327
Persona de contacte: Quim Arnal
A/e: kim.arnal@gmail.com
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CONTES DE L’ÀFRICA AMB EL PIRATA KIM
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Espectacle que parteix del conte tradicional del Sahel,
Niti i el lleó, interpretat de manera dinàmica, divertida i
participativa.
OBJECTIUS:
-Donar a conèixer la cultura africana.
-Fomentar els valors de la diferència, la cooperació i la
solidaritat.
-Aprofundir en el coneixement i valoració de la cultura
africana.
-Crear nous públics de teatre i educar la sensibilitat
artística.

CASTELLAR I L’EDUCACIÓ EN VALORS

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 1 hora
• Núm. Alumnes: mínim 2 grups classe i
màxim en
funció de l’espai.
• Dia/es i horari: A partir del gener de 2016.
• Lloc: Interior
• Cost: gratuït
• Observacions: Cal un camerino o espai similar, aigua
mineral i responsable d’actuació
• Material
Suport: guia didàctica que trobareu a
materials
de
suport
i
a
la
web
www.altrespoblesaltrescontes.com
MÉS INFORMACIÓ:
Associació cultural Teatrejoc
Telèfon: 670 588 327
Persona de contacte: Quim Arnal
A/e: kim.arnal@gmail.com
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CANÇONS I CONTES PER LA PAU
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
En Rah-mon és un xicot alt com un sant Pau, i es
presenta en so de pau i de festa tot mostrant la bandera
de la pau per presentar-nos un reguitzell de cançons
i de contes per fer les paus, no pas per fer el pau. Us
convidem a participar-hi. Entre tots la farem grossa,
posarem pau i ens en repartirem a dojo.
Quan acabem, sense cap mena de recança, marxarem
amb una branca d’olivera i ens deixarem en
pau.

CASTELLAR
CASTELLAR
I L’EDUCACIÓ
I L’EDUCACIÓ
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OBJECTIUS:
-Vincular la diversitat cultural a la pau, la solidaritat i la
convivència.
-Difondre el positivisme de la diferència entès com un
valor i no com un obstacle per a la convivència.
-Crear nous públics de teatre i música i educar la
sensibilitat artística.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 1 hora
• Núm.
Alumnes: Mínim 2 grups classe i màxim en
funció de l’espai.
• Dia/es i horari: A partir del gener de 2016.
• Lloc: Interior / exterior
• Cost: gratuït
• Observacions: Cal un punt de llum, camerino o espai
similar, aigua i responsable d’actuació.
• Material Suport:
MÉS INFORMACIÓ:
Associació per la promoció de la cultura i la solidaritat
Lapsus
Telèfon: 93 310 60 95 / 620 997 452
Persona de contacte: Sol Galatro
A/e: info@lapsusespectacles.com
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QUE COMENCI LA GRESCA!
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Un espectacle fresc on els nens i nenes són els
protagonistes de la festa. Una hora d’animació on es
barregen danses i cançons tradicionals amb danses i
cançons de collita pròpia.
Animació plena de sorpreses on el públic riurà, ballarà,
cantarà i mourà totes les parts del cos.
OBJECTIUS:
-Crear nous públics de teatre i música i educar la
sensibilitat artística.
-Garantir la igualtat d’oportunitats d’accés dels alumnes
a l’oferta artística.
-Gaudir d’una estona de música i dansa al centre amb
companys de diferents cursos
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: 1 hora
• Núm.
Alumnes: Mínim 2 grups classe i màxim en
funció de l’espai.
• Dia/es i horari: A partir del gener de 2016.
• Lloc: Interior / exterior
• Cost: gratuït
• Observacions: Cal un punt de llum, camerino o espai
similar, aigua i responsable d’actuació.
• Material Suport:

CASTELLAR I L’EDUCACIÓ EN VALORS
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MÉS INFORMACIÓ:
Associació per la promoció de la cultura i la solidaritat
Lapsus
Telèfon: 93 310 60 95 / 620 997 452
Persona de contacte: Sol Galatro
A/e: info@lapsusespectacles.com
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JOCS D’ARREU DEL MÓN A LA LUDOTECA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
La visita comença amb una breu explicació dels jocs
que aprendran i que trobaran col·locats a les taules
amb les instruccions al costat. Se’ls ensenyarà un mapa
per situar el lloc d’origen de cada joc i s’explicaran
algunes curiositats sobre alguns jocs. Els alumnes
aniran a jugar en petits grups i les monitores aniran
resolent els dubtes que vagin sortint.

CASTELLAR I L’EDUCACIÓ EN VALORS

OBJECTIUS:
-Descobrir jocs originaris d’altres països.
-Disposar d’un espai adequat pel joc.
-Desenvolupar la cooperació, la observació, la reflexió
dels infants en grup.
-Optimitzar els recursos lúdics de la Ludoteca Les 3
Moreres.
-Potenciar la Ludoteca com a espai de recursos
d’aprenentatge del joc.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 1 hora i mitja
• Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
• Dia/es de realització i
horari: Dimarts, dimecres o
dijous entre les 9 i les 12 h.
• Lloc de realització: Ludoteca municipal Les 3 Moreres.
Sala Boadella, s/n.
• Cost: gratuït
• Observacions:
• Material de suport: fitxes dels jocs amb la descripció,
l’origen, el nombre de jugadors, el material i les
instruccions per jugar-hi (document que trobareu a
l’apartat materials de suport de la Guia Didàctica)
MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 715 92 89
Persona de contacte: Mercè Costa
A/e: guiadidactica@castellarvalles.cat
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TALLER DE CONSUM: OH! LA JOGUINA NO JUGA!
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
El taller es realitzarà en una única sessió dividida en dos
blocs. En el primer l’aula es convertirà en una botiga de
joguines on els alumnes seran els encarregats
d’etiquetar els productes, triar-los i pagar-los a caixa. En
el segon l’alumne detecta que el producte no es
conforme i s’explicarà com fer una reclamació a l’Omic.
OBJECTIUS:
- Formar consumidors responsables.
- Conèixer el dret d’estar informat (etiquetatge, preu...)
- Conèixer el dret a la seguretat i a reclamar.

CASTELLAR I L’EDUCACIÓ EN VALORS

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: Entre 1h i 1.30h
• Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
• Dia/es de realització i horari: a concretar
• Lloc de realització: a l’aula
• Cost: gratuït
• Observacions:
• Material de suport:
MÉS INFORMACIÓ:
OMIC
Telèfon: 93 714 40 40
Persones de contacte: Mercè Talón
A/e: omic@castellarvalles.cat
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HI HAVIA UNA VEGADA UN COMERÇ...
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
A través de les històries explicades de manera lúdica i
interactiva per un rondallaire s’explicarà com és de
necessari tenir un comerç viu als nostres pobles i
ciutats. Alguns dels conceptes que sortiran en els contes
són la proximitat, la quotidianitat, la importància del que
mengem, la compra responsable, la mobilitat, la
sostenibilitat...
Activitat organitzada pel Servei de Comerç Urbà de la
Gerència de Serveis de Comerç amb la col·laboració de
l’Omic

CASTELLAR I L’EDUCACIÓ EN VALORS

OBJECTIUS:
- Visibilitzar el paper del comerç com a eix vertebrador
del municipi.
- Fomentar actituds de consum responsable davant de
les diferents ofertes del mercat.
INFORMACIÓ DE LA VISITA:
Durada: una hora
Núm. Alumnes per sessió: un grup classe
Dia/es i horari: les sessions es fan per ordre d’entrada
de les sol·licituds
Lloc de realització: a l’aula
Observacions: Només poden participar-hi dues escoles
per municipi. Si hi
ha més de dos centres interessats s’haurà d’anar
alternant.
Material Suport: Els alumnes rebran un desplegable amb
un dibuix de la Pilarín Bayés en acabar la sessió de
contes.
MÉS INFORMACIÓ:
OMIC
Telèfon: 93 714 40 40
Persones de contacte: Mercè Talón
A/e: omic@castellarvalles.cat
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UN COP D’ULL AL CONSUM
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
La sessió s’estructura en dues parts, una primera de
caire teòric, orientada a facilitar conceptes bàsics (qui
és consumidor, la relació de consum , drets i deures
dels consumidors, l’Omic..) i una segona part en format
participatiu, que proposa una sèrie d’activitats als
assistents en funció dels diferents casos presentats
(compra d’un ordinador, taller de reparació de motos,
facturació de telefonia mòbil)

CASTELLAR I L’EDUCACIÓ EN VALORS

OBJECTIUS:
-Fomentar actituds de consum responsable davant de
les diferents ofertes del mercat.
-Conèixer els nostres drets i deures com a consumidors
i usuaris.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 1 hora i mitja
• Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
• Dia/es de realització i horari: matins, a concretar.
• Lloc de realització: a l’aula
• Cost: gratuït
• Observacions:
El nombre de tallers és limitat als
recursos tècnics del Servei de Suport a les Polítiques
de Consum.
• Material de suport: tríptics, dossier informatiu i models
de: contracte, pressupost, tiquet de compra, factura i
publicitat.
MÉS INFORMACIÓ:
OMIC
Telèfon: 93 714 40 40
Persones de contacte: Mercè Talón
A/e: omic@castellarvalles.cat
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TALLER DE PUBLICITAT
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
La sessió s’estructura en dues parts, una primera de
caire teòric, orientada a facilitar conceptes bàsics (què
és i quines funcions té la publicitat, figura de
l’anunciant i responsabilitats, l’anunci i els seus
formats, publicitat il·lícita..) i una segona part en
format participatiu, que proposa una sèrie d’activitats
als assistents en funció dels interessos del grup. Es farà
servir suport audiovisual.

CASTELLAR I L’EDUCACIÓ EN VALORS

OBJECTIUS:
-Fomentar actituds de consum responsable davant els
missatges publicitaris.
-Conèixer els nostres drets i deures com a consumidors
i usuaris.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 1 hora i mitja
• Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
• Dia/es de realització i horari: matins, a concretar.
• Lloc de realització: a l’aula
• Cost: gratuït
• Observacions:
El nombre de tallers és limitat als
recursos tècnics del Servei de Suport a les Polítiques
de Consum.
• Material de suport: dossier informatiu.
MÉS INFORMACIÓ:
OMIC
Telèfon: 93 714 40 40
Persones de contacte: Mercè Talón
A/e: omic@castellarvalles.cat

