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LOTS DE PRÉSTEC TEMPORALS
DESCRIPCIÓ:
Es preparen lots de material (llibres, vídeos...) en
préstec per als centres educatius que prèviament ho
sol·liciten. Des dels centres cal donar un cop de mà en la
tria dels documents que poden ajudar els alumnes en la
seva feina escolar.
El préstec temporal té una durada flexible, en funció de
la demanda que tingui el material per part dels usuaris
de la Biblioteca.
OBJECTIUS:
-Aprofitar els recursos de la Biblioteca
-Disposar de bibliografia especialitzada sobre un tema
concret.

MATERIALS

QUI EL PROPORCIONA: Biblioteca Municipal Antoni Tort
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LOTS DE PRÉSTEC DEFINITIU
DESCRIPCIÓ:
Es preparen lots de llibres de ficció infantil per als
centres educatius que prèviament ho sol·liciten. Aquests
llibres provenen del fons de la Biblioteca, per tant cal
tenir en compte que han estat utilitzats i que els lots es
podran fer en funció de la disponibilitat que hi hagi.
Aquests llibres poden passar a formar part del fons de
les biblioteques escolars.
OBJECTIUS:
-Aprofitar els recursos de la biblioteca
-Ampliar el fons de llibres de les biblioteques escolars

MATERIALS

QUI EL PROPORCIONA: Biblioteca Municipal Antoni Tort
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PUNT DE FORMACIÓ
DESCRIPCIÓ:
Amb la col·laboració del professorat es preparen lots de
material (llibres, vídeos...) referents a temes que
s’estiguin treballant a classe. El material es col·loca en
un punt senyalitzat a la Biblioteca com a Punt de
Formació. Els llibres, vídeos... queden exclosos de
préstec fins a la data d’entrega del treball per part dels
alumnes.
OBJECTIUS:
-Aprofitar els recursos de la Biblioteca.
-Disposar de bibliografia especialitzada sobre un tema
concret.
-Afavorir que tots els alumnes disposin del material
adequat per elaborar els treballs que se’ls encomanen a
l’escola o institut.
QUI EL PROPORCIONA: Biblioteca Municipal Antoni Tort

MATERIALS

OBSERVACIONS: Cal demanar-ho amb un mínim de 15
dies d’antelació.
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MALETA DEL BRAM ESCOLAR

MATERIALS

DESCRIPCIÓ:
Des del febrer de 2014 els alumnes dels centres de
Castellar participen al Bram Escolar, 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.
A més del visionat de les pel·lícules s’ofereix als centres
la possibilitat d’utilitzar materials de suport per a
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.
La maleta (una per cada cicle) està formada pels dvd’s
de les pel·lícules que s’ha projectat els anys anteriors i
els dossiers pedagògics corresponents. Al llarg del curs
s’afegiran les pel·lícules i els materials programats pel
febrer del 2016.
Infantil:
- El Meu Primer Festival 13/14
- El Meu Primer Festival 13/14
- El Meu Primer Festival 14/15
- El Meu Primer Festival 14/15
- El Meu Primer Festival 15/16
- El Meu Primer Festival 15/16
Cicle inicial:
- El meu veí Totoro
- Kerity, la casa dels contes
- Ernest i Celestine
Cicle mitjà:
- Azur i Asmar
- Zarafa
- Wall E
Cicle superior:
- Billy Elliot
- Oceans
- Los chicos del coro

(P3)
(P4/P5)
(P3)
(P4/P5)
(P3)
(P4/P5)

1r cicle d’Eso:
- Whale Rider
- Món petit
- La vitta é bella
2n cicle d’Eso:
- También la lluvia
- Mary & Max
- Intouchables
Batxillerat:
- En un món millor
- Into the wild
- The constant gardener
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

MATERIALS

QUI EL PROPORCIONA: Ludoteca Les 3 Moreres
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MALETA DE JOCS D’ARREU DEL MÓN
DESCRIPCIÓ:
La maleta amb jocs d’arreu del món consta de jocs per
un grup-classe que podran variar en funció de l’edat dels
alumnes que l’utilitzin. A més de la maleta, es deixarà a
les escoles un mapa del món amb un dibuix petit que
identifica cada joc per poder-lo col·locar al seu lloc
d’origen. S’entregarà un dossier amb les instruccions de
cada joc.
OBJECTIUS:
- Aprofitar els recursos de la ludoteca.
- Disposar de jocs de cultures llunyanes a la nostra.
QUI EL PROPORCIONA: Ludoteca Les 3 Moreres.

MATERIALS

OBSERVACIONS:
Degut al seu volum cal transportar-la amb vehicle.
Mirar les condicions del préstec de maletes.
Si es sol·licita es podrà tenir més d’una setmana
consecutiva.
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MALETA DE JOCS GEGANTS
DESCRIPCIÓ:
Es prepara una maleta amb jocs gegants pels centres
que prèviament ho sol·liciten. Els jocs de la maleta
podran variar en funció de l’edat dels alumnes que
l’utilitzin.
La maleta tindrà jocs per un grup classe.
S’entregarà un dossier amb les instruccions de cada joc.
OBJECTIUS:
-Aprofitar els recursos de la ludoteca.
-Disposar de jocs que els alumnes normalment no tenen
al seu abast.
QUI EL PROPORCIONA: La Ludoteca Les 3 Moreres.

MATERIALS

OBSERVACIONS:
Degut al seu volum cal transportar-la amb vehicle.
Mirar les condicions del préstec de maletes.
Si es sol·licita es podrà tenir més d’una setmana
consecutiva.
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MALETA DE JOCS DE PSICOMOTRICITAT
DESCRIPCIÓ:
Es prepara una maleta amb jocs de psicomotricitat pels
centres que prèviament ho sol·liciten. Els jocs de la
maleta podran variar en funció de l’edat dels alumnes
que l’utilitzin.
La maleta tindrà jocs per un grup classe.
OBJECTIUS:
-Aprofitar els recursos de la ludoteca.
-Disposar de jocs que els alumnes normalment no tenen
al seu abast.
QUI EL PROPORCIONA: La Ludoteca Les 3 Moreres.

MATERIALS

OBSERVACIONS:
Degut al seu volum cal transportar-la amb vehicle.
Mirar les condicions del préstec de maletes.
Si es sol·licita es podrà tenir més d’una setmana
consecutiva.
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MALETA DE JOCS DE CASTELLAR
DESCRIPCIÓ:
Maleta de jocs de taula adaptats a Castellar i proposats
pel Consell d'Infants. Hi ha puzles, domino, memory,
Lince... amb diferents nivells perquè puguin jugar-hi
nens/es d'infantil a cicle mitjà de primària.
OBJECTIUS:
-Conèixer Castellar a través del joc
-Gaudir d’un material creat a partir de les propostes del
Consell d’Infants
QUI EL PROPORCIONA: La Ludoteca Les 3 Moreres.
OBSERVACIONS:
Es podrà tenir més d’una setmana consecutiva.
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BAGUL DE DISFRESSES
DESCRIPCIÓ:
El bagul consta de disfresses, perruques i complements
per un grup classe.
OBJECTIUS:
-Aprofitar els recursos de la Ludoteca
-Disposar de material lúdic que els alumnes normalment
no tenen al seu abast
QUI EL PROPORCIONA: La Ludoteca Les 3 Moreres.

MATERIALS

OBSERVACIONS:
Degut al seu volum cal transportar-la amb vehicle.
Mirar les condicions del préstec de maletes.
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BAGUL DE TITELLES
DESCRIPCIÓ:
Bagul que inclou una col·lecció de titelles de guant
d’animals variats i personatges de diferents contes
tradicionals.
OBJECTIUS:
-Aprofitar els recursos lúdics de la ludoteca.
-Potenciar el joc simbòlic i d’imitació que permet
treballar el llenguatge oral, els contes, l’expressió de
sentiments, la imaginació...
QUI EL PROPORCIONA: La Ludoteca Les 3 Moreres.

MATERIALS

OBSERVACIONS:
Mirar les condicions del préstec de maletes.
Si es sol·licita es podrà tenir més d’una setmana
consecutiva.
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MALETA DE LES EMOCIONS
DESCRIPCIÓ:
La maleta de les emocions ofereix activitats i recursos
per a treballar l’educació emocional a l’aula.
- Llibres i dossiers: tenir temps i perdre el temps,
sentiments i emocions, cançons per aprendre,
psicopedagogia de les emocions, el secreto del fuego,
verdaderosamigos, sieteratonesciegos, emigrantes,
l’audició musical: un despertar emocional i creatiu,
activitats per al desenvolupament de la intel·ligència
emocional
- Pel·lícules i imatges: Buscando a Nemo, Shrek,
Eduardo Manostijeras, Los chicos del coro, Ser y
tener, Billy Elliot, El gran dictador, imatges
d’emocions.
- Altres materials: jocs d’expressions, els titelles de les
emocions, la cosa més valuosa del món, guies de
contes, bosseta amb 26 antifaços, pilota anti-estrès i
goma elàstica, cd àudio amb audicions per treballar
les emocions.

MATERIALS

OBJECTIUS:
-Oferir un ventall d’activitats i recursos destinats al
treball de l’educació emocional a l’aula.
-Donar eines als alumnes per conèixer-se millor,
estimar-se, valorar-se i sentir-se content de ser qui és.
-Treballar la intel·ligència emocional per afavorir les
relacions amb els altres i amb un mateix, millorar
l’aprenentatge, facilitar la resolució de problemes i
afavorir el benestar personal i social.
QUI EL PROPORCIONA: El Centre
Pedagògics del Vallès Occidental VIII.

de

Recursos

MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 747 23 92
Persona de contacte: Mª Dolors Arumí i Màrius Massallé
A/e crp-castellar@xtec.cat
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LA CENTRAL LLETRERA
DESCRIPCIÓ:
La central lletrera ofereix materials molt diversos per
jugar amb les lletres i les paraules. Tots els materials
persegueixen uns objectius lingüístics però la maleta no
és una eina per ensenyar a llegir i a escriure sinó un
recurs per exercitar habilitats manuals, posar a prova
l’enginy i el gust estètic dels alumnes i experimentar
amb tots els materials que s’articulen al voltant d’un fil
conductor, la llengua.
Trobareu un póster, meccano de plàstic, arquitectura
d’escuma, joc de monosíl·labs (amb cal·ligrames,
jeroglífics...), el departament secret (amb tinta invisible,
joc de tampons, llums ultraviolats...)

OBJECTIUS:
-Facilitar als alumnes uns elements amb els quals
construir i manipular les lletres com a objectes
materials.
- Jugar amb les grafies, ajuntar lletres i descobrir els
límits del codi lingüístic
- Exercitar habilitats manuals, posar a prova l’enginy i el
gust estètic per construir i decorar lletres i frases.
QUI EL PROPORCIONA: El Centre
Pedagògics del Vallès Occidental VIII.

de

Recursos

MATERIALS

OBSERVACIONS: Degut al seu volum, cal transportar-la
amb vehicle.
MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 747 23 92
Persona de contacte: Mª Dolors Arumí i Màrius Massallé
A/e crp-castellar@xtec.cat
Més informació del material a:
http://www.se-vallesoccidental8.net/files/Centrallletrera-reduit.pdf
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DE L’HORT A CASA

MATERIALS

DESCRIPCIÓ:
Maleta amb propostes d’activitats per ajudar a
desenvolupar competències orientades a fer un ús
responsable dels recursos naturals i tenir cura del medi
ambient.
La maleta està formada per:
- Guia didàctica del professorat
- Guia de les espècies d’horta més comunes a
Catalunya.
- L’Hortac (cd amb informació, animacions i jocs)
- Joc de la Bioca: De col a col avança el cargol
- Joc: Dóna la cara (joc motriu de persecució)
- Dins d’una llavor (per veure el cicle natural de la
poma)
- Materials per experimentar amb el sòl
- Calendari de l’hort escolar ecològic
- Què és l’agricultura ecològica (llibre)
- L’hort escolar ecològic (llibre)
OBJECTIUS:
- Conèixer els principis fonamentals de l’agricultura
ecològica basats en el funcionament dels ecosistemes
naturals.
- Aprendre a valorar la biodiversitat
- Investigar i descobrir la incidència de la nostra
manera de viure en els problemes medi ambientals.
Reflexionar i mostrar una actitud crítica davant
d’aquest fet i buscar alternatives .
- Desenvolupar el sentit de la responsabilitat i el
compromís amb la gestió de l’hort
- Recuperar i conservar el coneiexement de la cultura
de pagès.

QUI EL PROPORCIONA: El Centre
Pedagògics del Vallès Occidental VIII.

de

Recursos

MATERIALS

MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 747 23 92
Persona de contacte: Mª Dolors Arumí i Màrius Massallé
A/e crp-castellar@xtec.cat
Més informació del material a:
http://www.se-vallesoccidental8.net/files/De-l-hort-acasa.pdf
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EXPRESSART, Museu portàtil.
DESCRIPCIÓ:
Propostes didàctiques sobre l’art contemporani per
realitzar a l’aula amb l’ajuda d’un conjunt de materials
(objectes, imatges i textos).
OBJECTIUS:
-Gaudir de les obres d’art i establir-hi un diàleg a partir
de la pròpia experiència.
-Estimular el respecte i l’interès per l’art com a mitjà
d’expressió, joc, representació i experimentació.
-Prendre consciència de la pròpia capacitat d’expressarse, desenvolupar-la lliurement minimitzant imposicions i
restriccions.
QUI EL PROPORCIONA: El Centre de Recursos
Pedagògics del Vallès Occidental VIII. Cedit pel MACBA.

MATERIALS

MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 747 23 92
Persona de contacte: Mª Dolors Arumí i Màrius Massallé
A/e crp-castellar@xtec.cat
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DONES I OFICIS A CASTELLAR DEL VALLÈS: UNA
MIRADA A TRAVÉS DEL TEMPS
DESCRIPCIÓ:
Exposició fotogràfica amb 10 plafons d’un metre
d’amplada. Calen 10 metres d’espai lineal. Cada plafó
està dedicat a una temàtica dels oficis de les dones (la
llar, la salut, el comerç, el món rural, el tèxtil, la gestió,
l’educació i els nous oficis) i alterna imatges antigues i
més actuals de dones de Castellar treballant. També es
disposa d’un DVD amb fotografies i música amb les
imatges de l’exposició.
OBJECTIUS:
-Potenciar el coneixement de l’evolució del treball de les
dones al llarg del temps.
-Visibilitzar les dones de Castellar del Vallès i les seves
professions.
-Oferir un recurs didàctic per treballar la igualtat de
gènere entorn els dies commemoratius.
QUI EL PROPORCIONA:
Regidoria de Benestar Social
Persona de contacte: Conxita Luna
Telèfon: 93 714 40 40
A/e cluna@castellarvalles.cat

MATERIALS

OBSERVACIONS:
Es pot disposar del material durant 15 dies. La brigada
municipal el porta i el recull al centre educatiu.
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EXPOSICIÓ COMPANYS A CASTELLAR
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
La exposició tracta sobre la figura de Lluís Companys i la
seva relació amb Castellar del Vallès al llarg dels anys 20
i 30 del segle XX, fent referència a les diferents estades
que el president de la Generalitat va fer a la nostra vila.
Exposició itinerant formada per dues estructures de lona
amb tres panells cadascuna d’uns 2 metres d’alçada per
80 cm d’amplada, pensada per exposar-se a les entrades
o halls d’edificis (escoles, mercat, etc..).
OBJECTIUS
-Coneixement de la història local
-Coneixement de la història de Catalunya
-Apropar la història a la ciutadania a través de llocs
comuns

QUI EL PROPORCIONA:
Arxiu d’Història de Castellar
Persona de contacte: Oriol Vicente
Telèfon: 654385917
A/e: oriol.vicente@uab.cat
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I
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DESCRIPCIÓ:
La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, publica cada curs
escolar l’Agenda Escolar del Medi Ambient i el
Desenvolupament.
Tots els centres educatius rebran una trucada durant el
1r trimestre per poder sol·licitar les agendes per al curs
següent (2015/2016). El mes de juny arriben les
agendes a la Regidoria d’Educació i els centres les
passen a recollir.
OBJECTIUS:
-Prendre consciència de la realitat medi ambiental.
-Fomentar el sentit crític que es manifesti en conductes
cada cop més sostenibles.
QUI EL PROPORCIONA:
Regidoria d’Educació
Persona de contacte: Ester Planas
Telèfon: 93 715 90 35
A/e eplanas@castellarvalles.cat

MATERIALS

OBSERVACIONS:
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MALETES DIDÀCTIQUES DE CONSUM

MATERIALS

DESCRIPCIÓ:
Materials didàctics multimèdia editats per la Diputació de
Barcelona sobre un determinat tema de consum.
Per educació infantil
Contes per aprendre a consumir: El jersei de l’arc de
Sant Martí, En Ramon va a comprar, La Rita fa anys, En
Josep i la caixa màgica i La princesa futbolista. Cada
conte té la seva guia didàctica. També hi ha unes fitxes
retallables per resoldre un trencaclosques amb els
personatges dels contes.
Per educació primària
Ecoconsum: A la maleta s’hi pot trobar un quadern
(amb la guia didàctica, fitxes, tallers pràctics, sabíeu
que..., què hem de fer, diccionari de termes...), un dvd
que recull un dia de la vida quotidiana d’una família amb
consells i alternatives de consum ecològic i uns marcs de
fusta per a realitzar l’activitat de reciclatge del paper.
Per educació secundària
El culte al cos: Quadern (guia didàctica, fitxes, guia de
termes i conceptes, divulgació legislativa...), dvd amb un
recull d’anuncis per analitzar, cd d’àudio amb dos
exemplars de fotonoveles per analitzar i un cd de la
dieta equilibrada que permet estudiar la dieta des del
punt de vista nutricional i que aporta informació i
recomanacions.
OBJECTIUS:
-Formar consumidors responsables.
QUI EL PROPORCIONA: OMIC.
OBSERVACIONS: S’ha de recollir i tornar a la Ludoteca
Les 3 Moreres. El préstec s’ha de fer durant el primer
trimestre i es podran tenir les maletes 15 dies.

