
 
 
 
 

• PRESENTACIÓ 
• INTRODUCCIÓ TÈCNICA 
• COL·LABORACIONS 
• NORMES DE PARTICIPACIÓ 

 QUI POT PARTICIPAR-HI 
COM SOL·LICITAR-HO 
DATA DE SOL·LICITUD 
COMPROMÍS PREVI 

• FULLS DE SOL·LICITUD 
• QUADRE PER CURSOS 
• VALORACIONS 
• CONEGUEM LA NOSTRA VILA 

-Biblioteca Antoni Tort 
-Jutjat de Pau 
-Visita a l’Ajuntament 
-Església parroquial 
-Visita a l’ermita i a la masia de Can 
Santpere 
-Bosc de pedres 
-Visita d’elements de pedra seca 
-Visita a la Ludoteca Les 3 Moreres 
-Jocs d’estratègia a la Ludoteca 
-Visita a l’escola de Música Torre Balada 
-Mercat Municipal 
-Visita al Parc de Bombers 
-Visita al Parc de Bombers i Campanya de 
Prevenció Forestal 
-Campanya de prevenció d’incendis 
domèstics 
-Arxiu Municipal 
-Policia 
-Servei Local d’Ocupació 
-Mira la Ràdio (Ràdio Castellar) 
-Una casa per a tothom Obra Social 
Benèfica 
-Setmana de la Mobilitat sostenible i 
segura 
-Curs d’educació viària 
-El rugby a Castellar 
-L’hora del codi 
  

 
 
 

 



 
  

• CASTELLAR I EL MÓN CULTURAL 
-Audicions musicals 
-Cicle teatre llars infants 
-Cicle teatre infantil i primària 
-Teatre en anglès 
-Bram escolar 
-El cant coral es presenta 
-Bufalletres 
-Lectura de poemes a càrrec de Suport 
Castellar 
-Visita al taller del pintor Enric Aguilar 
-Elaboració pessebres 
-Visita pessebres 
-Visita gegants: Sol, Lluna i Estel 
-Visita al Mirador i a l’Auditori. 
-Festa de la primavera 
-Qruta Arús 
-Exposició Construint el territori 
-Ruta del modernisme 
-Ruta s. XIX 
-Visita al refugi antiaeri 
-Tal com érem. Castellar a finals del sXIX  
-Tal com érem: La indústria a Castellar als 
anys 60. 

 
• CASTELLAR I LA SALUT 

-Taller d’elaboració de formatges 
-Seu bé! 
-Gimcana de les neurones 
-Suport Castellar promociona la salut mental 
-Els meus amics, el meu jardí 
-Conte Tastaolletes 
-Visita mercat + tast a l’escola 
-Per què ens vacunem? 
-Salut bucodental 
-Connectats 
-Desconnectem 
-Emociona’t i gestiona’t 
-M’agrado tal com sóc 
-Prevenció de violències de gènere i xarxes   
socials 
-Teatre social: no em ratllis! 
-Teatre social: ja n’hi ha prou 
 
 
 

 



 
 
 
-Taller de prevenció de consum de drogues:  
coneixem l’alcohol i el tabac? 
-Taller de drogues: anem de festa 
-Tu pots decidir sobre sexualitat 
-Taller d’afectivitat i sexualitat 
 
 

• CASTELLAR I EL MEDI AMBIENT 
  -Un tour per l’espai 
  -Coneguem la vegetació del pati 
  -Coneguem veg. espais verds públics 
  -Un passeig pel parc de Colobrers 

-Conte del riu 
-El riu a l’escola 
-Bèsties i bestioles de riu 
-El joc de l’aiguòmetre 
-L’estat ecològic dels rius i els índexs 
biòtics 
-Coneguem el riu Ripoll 
-Projecte Rius 
-Festa del Projecte Rius 
-Visita Deixalleria 
-Visita Depuradora 
-Visita al CTRV 
-Aprenem a compostar 
-Què és el compostatge 
-Escola en flor 
-L’hort a l’escola 
-Horts de Cal Botafoc 
-Les abelles i la seva pol·linització 

 
• CASTELLAR I L’EMPRESA 

-Pastisseria Sant Jordi 
  -Obrador Casé 
  -VELAMEN 

-Garden Dicoma 
-Vidrala 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

• CASTELLAR I L’EDUCACIÓ EN VALORS 
-Els joves davant la discapacitat 

  -Miniyamba 
 -Contes d’aquí i d’allà 
 -Els contes d’aquí i d’allà continuen 
  -Contes amazigs del teatrí d’abdul 
-Contes gitanos amb el tio Peret, 
l’arreglaolles 

 -Contes de l’Àfrica amb el pirata Kim 
-Cançons i contes per la pau, Rah-Mon 
Roma 

 -Que comenci la gresca, Jaume Ibars 
  -Jocs d’arreu del món a la Ludoteca 
 -Taller de consum: Oh! La joguina no juga 
  -Hi havia una vegada… un comerç 
 -Un cop d’ull al consum 
 -Taller de publicitat 
  

• MATERIALS 
      -Lots préstec temporal 

  -Lots préstec definitiu 
  -Punt de formació 

-Maleta del Bram Escolar 
  -Maleta jocs d’arreu del món 
  -Maleta jocs gegants 
  -Maleta jocs de psicomotricitat 
  -Bagul de disfresses 
  -Bagul de titelles 

-Àlbum de la salut 3r 
-Àlbum de la salut 4t 
-Maleta de les emocions 
-La central lletrera 
-Expressart 
-Dones i oficis a castellar del Vallès: una 
mirada a través del temps. 
-Exposició Companys a Castellar 
-Agenda escolar del medi ambient i el 
desenvolupament 
-Maletes didàctiques de consum 
 

    
 
 

 


