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1. Introducció 
 
Dissabte es commemora el Dia Internacional dels Drets de la Infància. Vilanova i la Geltrú, 
com moltes ciutats i pobles d’arreu del món, s’afegeix a aquesta celebració amb una 
jornada lúdica i també de sensibilització. 
 
Aquesta data ens permet, a més, fer balanç de totes les activitats, serveis i iniciatives 
que, des de l’administració local, fem per als infants i per a les famílies. 
 
Amb el Pla d’infància i Adolescència com a referència, són moltes les activitats i serveis 
municipals pensats pels nens i nenes de Vilanova i la Geltrú, més enllà de l’espai 
educatiu. Existeix un ampli treball i una variada oferta que parteix de l’oci, el temps lliure 
i el joc, però que va més enllà oferint formació en valors i suport social. 
 
La formació de les persones té molt a veure amb les activitats lúdiques en els primers 
anys de vida. Des de l’administració fomentem l’aproximació a la lectura i a les arts 
escèniques, els valors cívics, els hàbits saludables i el respecte mediambiental, entre 
d’altres, i, a la vegada, donem suport a les famílies en la conciliació de la vida personal, 
laboral i familiar i ajudem a enfortir la cohesió social i millorar la qualitat de vida. 
 
Les xifres il·lustren aquest treball. Per exemple, aquest any 2010 l’hora del conte a les 
biblioteques de la ciutat, de gener a octubre, ha comptat amb 2.600 participants. 
 
Aquest estiu, prop de 2.500 infants es van inscriure als diversos casals d’estiu i activitats 
de lleure. D’aquests 175 van rebre un ajut econòmic des de l’Ajuntament de VNG.  
 
L’any 2009, dins del programa “Hola nadó”, es van realitzar 600 visites a famílies que 
havien tingut un fill o filla. 
 
Tot seguit us presentem un recull de totes aquestes activitats que tenen en els nens i 
nenes i en les famílies de la ciutat l’objecte d’atenció, amb la voluntat de fomentar i de 
promoure els aspectes lúdics, culturals i de socialització en l’àmbit infantil. 
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2. Ludoteques i Espais de Conciliació 
 
Les Ludoteques i els Espais de Conciliació són espais oberts pensats per a nens i nenes 
on, mitjançant diferents activitats, es promociona el desenvolupament global de l’infant, a 
la vegada que es converteixen en un servei per a donar resposta a la conciliació de la vida 
familiar, laboral i personal. 
 

 
    
 

 
Esdevenen espais on es desenvolupa un projecte educatiu basat en el joc lliure, portat a 
terme per un equip d’educadors/es especialitats/es, que treballen a partir d’una selecció 
de jocs i joguines variades i de qualitat. Això els permet jugar compartint amb els i les 
altres, créixer a través del joc, adquirir hàbits higiènics i d’autonomia personal, 
desenvolupar capacitats intel·lectuals i psicomotrius i millorar les relacions socials. 
 
Algunes de les activitats més destacades que es duen a terme són els Tallers 
trimestrals, que pretenen desenvolupar la creativitat dels nens i nenes, i els Divendres 
de Conte. A més, en aquests espais de conciliació també s’ofereix servei d’informació i 
assessorament als pares i mares sobre els jocs i les joguines adequades. 
 

Alumnes ludoteques municipals 2010-2011 
Total inscrits  36 infants 
La Guineu 12 infants 
El Llampec 21 infants 
El Pirata 3 infants 

 
 
3. Espai de Conciliació “Minuts Menuts” 
 
Minuts Menuts és un servei de guarda de nens i nenes de 0 a 3 anys per donar resposta 
a aquelles necessitats no previstes o puntuals dels seus pares i mares. El temps màxim 
de permanència d’un infant al servei és de 3 hores continuades i de 2 dies per setmana. 
Està obert tots els dies de dilluns a divendres, de 9:30 a 12:30 hores i de 16:30 a 19:30 
hores. 
 

Amb aquest servei es pretén facilitar la conciliació de 
la vida laboral, personal i familiar; oferir atenció 
integral puntual als infants de 0 a 3 anys fora de 
l’horari escolar; oferir un espai d’atenció directa a la 
primera infància; promoure una xarxa de famílies en el 
municipi que els permeti la comunicació, l’intercanvi 
d’experiències, etc.; donar assessorament a les 

famílies en la cura dels infants; i detectar conductes de risc. 
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Actualment, aquest servei està ubicat a La Bruixa, a les instal·lacions del Centre Cívic de 
Sant Joan.  
 

Assistència Minuts Menuts (Gener-Octubre 2010) 
Mitjana d’assistència  6,2 infants 
Mitjana de temps d’estada 2 hores 32 minuts 
Percentatge d’ocupació 59,37% 
Assistència des de novembre 2007 194 infants 

 
 
4. Casals d’Estiu i activitats de Lleure  
 
Els Casals d’Estiu són un bon exemple de suport a la conciliació, ja que ofereixen tot un 
seguit de propostes organitzades per potenciar el lleure educatiu durant els períodes 
vacacionals dels infants. Així doncs, planifiquen el temps d’esbarjo i d’oci per convertir 
un espai lúdic en un àmbit ple de possibilitats pedagògiques.  

 
Els casals  són una proposta molt diferenciada de la que habitualment es fa a l’escola. 
Un dels seus principals atractius és l’amplia i variada oferta d'activitats lúdiques, fet que 
unit a l’assistència voluntària dels nens i nenes, fa que la predisposició a l’hora de 
realitzar les activitats sigui més bona.  
 
L’Ajuntament de VNG coordina la gran quantitat d’ofertes lúdiques que es generen en 
els períodes de vacances dels infants, especialment durant l’estiu, en fa difusió i ofereix i 
organitza activitats complementàries. Aquesta oferta és molt variada, ja que s’ofereixen 
des de colònies fins a activitats esportives, passant per campaments, excursions, etc. 
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Inscripcions casals d’estiu i activitats de lleure 2010 
Total inscripcions  2.441 infants 
Activitats esportives 1.471 infants 
Casals d’estiu 665 infants 
Colònies 305 infants 

   
 
Suport a les famílies 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix i valora les iniciatives de moltes entitats i 
associacions sense afany de lucre de la ciutat, que organitzen durant l’època estival 
activitats esportives i de lleure infantil i juvenil. En aquest sentit, el consistori dóna suport 
i potencia aquestes activitats garantint la igualtat d’accés, la pluralitat i la qualitat de les 
diferents propostes de lleure mitjançant una línia d’ajuts.  
 
Aquesta es planteja com a suport per aquelles famílies amb infants i/o joventut menors 
de 18 anys que viuen situacions sociofamiliars i econòmiques difícils i que tenen 
dificultats per accedir a aquestes iniciatives. 
 

Sol·licituds d’ajudes 2010 
Total sol·licituds 210 
Sol·licituds concedides 175 
Sol·licituds concedides 25% cost total 42 
Sol·licituds concedides 50% cost total 46 
Sol·licituds concedides 75% cost total 87 
Import total ajudes 19.477,66 euros 

 
El consistori també es posa a disposició de les entitats organitzadores personal 
especialitzat per a assessorar i formar als monitors i monitores que acullin infants amb 
alguna discapacitat, que es realitza a través del conveni signat entre Ajuntament de VNG 
i l’Associació Suport. En funció de la tipologia de la discapacitat, el consistori 
subvenciona una part del cost del monitoratge de suport. 
 
En aquest sentit, enguany l’Ajuntament ha abonat 8.171 euros en concepte de 
monitors/ores de suport a infants amb discapacitat, que han atès un total de 17 nens i 
nenes. 
  
 
5. Suport a les entitats 
 
Un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és la millora de la 
qualitat de vida dels seus habitants a partir de la implicació i participació real de tots els 
vilanovins i vilanovines, i molt especialment de les seves entitats i associacions, en el 
disseny i creació del model de ciutat. 
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El consistori reconeix la importància del teixit associatiu com a element dinamitzador de la 
ciutat i com a motor de la seva vitalitat, ja que el ventall de propostes que s’ofereixen des 
de les entitats contribueix a generar una societat més justa, més oberta, més tolerant, més 
solidària i més sostenible. 
 
Per aquest motiu, des del Pla d’Infància i Adolescència es dóna suport a través d’ajuts 
econòmics i/o infraestructurals, com són els convenis i/o les subvencions, a les entitats 
que desenvolupen activitats de lleure amb infants i adolescents. A la vegada, aquests 
esplais i agrupaments col·laboren amb els actes de celebració del Dia Internacional dels 
Drets dels Infants. 
 
6. Dia Internacional dels Drets dels Infants 
 
El 20 de novembre de 1989, en el marc de l’Assemblea General de l’Organització de les 
Nacions Unides (ONU), es va aprovar la Convenció de les Nacions Unides sobre els 
Drets de l’Infant. Aquesta convenció estableix els drets civils, polítics, econòmics, socials 
i culturals dels infants i reafirma la necessitat de proporcionar-los la cura i l’assistència 
que els cal. 
 
Per tal de celebrar, reivindicar i donar a conèixer la Declaració Universal dels Drets dels 
Infants, cada 20 de novembre es realitzen diferents accions que pretenen sensibilitzar a 
la societat i fer-la prendre consciència del valor dels infants i de les situacions de 
vulneració a les que, en ocasions, es veuen sotmesos.  
 

 
 
La celebració de la diada d’enguany, que està organitzada conjuntament per les 
regidories del Pla d’Infància i Adolescència, Cooperació i Serveis Socials, consta 
dels següents actes: 
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- Concurs de dibuix adreçat a l’alumnat de 5è de primària dels centres educatius de la  
ciutat.  Es farà una selecció dels més representatius de cada centre i s’exposaran a la 
plaça de la vila el dia 20 de novembre, en el marc de la Festa dels Drets dels Infants que 
s’hi celebrarà. 
- Divendres de Conte, amb lectura del text El bosc de les diferències, a la Ludoteca La 
Guineu (Centre Cívic i Esportiu La Collada-Els Sis Camins). El conte explica de forma 
entenedora el dret a una educació i atenció especial per als infants amb discapacitats 
físiques, psíquiques o mentals. 
- Festa dels Drets dels Infants, dissabte 20 de novembre a la Plaça de la Vila. Dins 
d’aquesta celebració es duran a terme diverses activitats: 

· El Joc dels Drets de l'Infant, una activitat lúdica en la qual mitjançant un 
recorregut de diversos jocs gegants acompanyats de plafons informatius, es 
promou la reflexió sobre els compromisos i obligacions que acompanyen als drets 
dels infants.  
· Lliurament del premi del Concurs de dibuix i Lectura del Drets dels Infants, a 
càrrec dels infants dels esplais.  
· Xocolata de Comerç Just i coca gentilesa del Gremi de Flequers de la província 
de Barcelona. 

 
7. Serveis petita infància 
 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú articula una política social dirigida a la petita infància 
i a les seves famílies que defuig de les pràctiques de substitució familiar en aquells 
aspectes més relacionats amb la convivència i les relacions afectives, tot proporcionant 
suport als pares i mares perquè puguin desenvolupar aquests rols amb les seves 
màximes capacitats.  
 
En aquest sentit, no es pretén alliberar les famílies de la seva principal funció 
socialitzadora, sinó donar-los suport, formació, espais per compartir amb altres pares i 
mares, amb professionals, i esdevenir unes eines útils per tal que puguin elaborar el seu 
propi àmbit de relació i compromís familiar. Els serveis que s'ofereixen són sempre des 
del respecte a les diferents formes d'expressar la maternitat/paternitat, que segueixen 
patrons individuals, familiars i culturals ben diversos. 
 
Hola Nadó 
Visita al domicili de les famílies amb infants nounats, en la que es facilita una guia 
d'informació i orientació als pares i mares sobre els serveis existents a la ciutat dirigits a 
la infància i a la família. A més, se'ls assessora, si així ho desitgen, sobre la cura dels 
nadons. 
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Nadó  
És un programa de sessions de treball setmanals en grup (d'octubre a juny), dirigides per 
professionals (pediatres, psicòlegs, metges, treballadors socials...) amb la finalitat de 
transmetre coneixements i habilitats als pares i mares per tenir cura del nadó durant el 
primer any de vida.  
 
Racó dels menuts 
Programa d'espais familiars en els quals mares i pares troben un lloc per jugar amb els 
seus fills i filles de 0 a 3 anys i compartir l’experiència. Estan acompanyats de 
professionals que recullen els dubtes que sorgeixen en la vida quotidiana i els orienten i 
donen suport. Actualment, els Racons dels menuts constà de tres grups distribuïts en 
tres barris de la ciutat.  
  
Cau dels petits 
Espai de relació per als menors de 3 anys i els seus acompanyants, on els nens es 
relacionen i juguen mentre els adults poden intercanviar idees, experiències, etc., amb la 
presència de professionals disposats a acollir-los. Funciona de dilluns a divendres de 
16:30 a 19:30 hores La Baldufa, espai municipal per a la infància.  
 
Racó de les tertúlies  
Xerrades informatives per a pares i mares d'infants entre 0 i 3 anys. Es tracten tant 
temes sanitaris, educatius o de seguretat, fins a temàtiques determinades per l’època de 
l’any (quines joguines escollir per Reis, contes de Sant Jordi, etc.). 
 
 

Assistència serveis petita infància 
Hola Nadó 600 famílies 
Nadó 35 famílies 
Racó del menuts 44 famílies 
Cau dels Petis 300 infants 
Racó de les tertúlies 7 xerrades 

 
 
8. Atenció en situacions de risc 
 
L’objectiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en aquest àmbit és garantir el benestar 
de la infància dins el seu context familiar, social i comunitari. En aquest sentit, des d'un 
treball de coordinació fonamentalment amb els centres educatius, es desenvolupen 
programes d'atenció i suport a aquelles situacions personals o familiars en una situació 
de risc, mitjançant seguiments individualitzats i la utilització de recursos i serveis 
adequats a les seves necessitats. 
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Integració a l’escola 
Servei que col·labora amb les escoles i instituts de la ciutat per aconseguir que tots els 
infants estiguin escolaritzats, col·labora amb els infants i joves que presenten problemes 
de conducta per adaptar-se a l'escola i detecta menors en situació de risc social. Ofereix 
un treball individualitzat amb els menors i les seves famílies, derivació a altres serveis si 
es considera oportú, coordinació escola-Serveis Socials per al seguiment i avaluació del 
procés de cada nen/a. 
 
Crea i aprèn 
Programa de reforç escolar amb treball de continguts i hàbits d’estudi. S’adreça a infants 
i joves escolaritzats als centres públics i concertats de la ciutat, en una situació de retard 
escolar i amb manca de possibilitats de la família per motius econòmics i formatius, 
derivats pel personal docent. 
 
Espai d’acció i Espai Jove 
Activitats de lleure, en horari extraescolar, dirigides per monitors i supervisades per un 
educador social amb la finalitat d'ajudar el desenvolupament personal i la integració 
social dels joves. 
 
 
9.Programa d’Educació Alimentària i Nutricional a les escoles 
 
Existeix un taller pensat per cada curs d'educació infantil i primària. Cada taller promou 
un determinat aliment, grup d'aliments o àpat, i s'acompanya de material per treballar a 
l'escola i a casa. El Programa es composa de les activitats següents: 
 
Tastaolletes  
Està adreçat als alumnes d'educació infantil de 3 anys (P3) i pretén educar la sensibilitat 
del gust, potenciar un esmorzar complert abans d'anar a l'escola i aprendre a mastegar 
correctament i distingir les diferents textures i sabors dels aliments.  
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Els petits gourmets 
Es dirigeix als alumnes d'educació infantil de 5 anys (P5) per tal de fer-los conèixer i tastar 
els aliments autòctons de la zona on viuen, potenciar el consum de llegums i verdures, fer-
los entendre que cal menjar aliments variats per mantenir la salut i aproximar-los a la 
cuina incidint en els seus hàbits alimentaris i higiènics. 
  
Juguem amb els aliments  
Es destina als alumnes de 1r. d'educació primària amb l’objectiu d’establir un primer 
contacte amb els aliments (conèixer el seu origen, sabor, color i textura), disminuir la 
ingesta de llaminadures i d'aliments superflus i classificar els diferents aliments per la 
seva funció bàsica en l'organisme.  
 
El taller de les fruites  
Es dirigeix als alumnes de 2n. d'educació primària. Pretén fer-los observar, conèixer, 
manipular i degustar la fruita, i potenciar el consum de la que es conrea a la zona. 
 
Anem a l'hort  
Està adreçat als alumnes de 3r. d'educació primària. Els seus objectius són fer-los 
observar, conèixer i degustar les verdures i hortalisses de la zona on viuen, i  
potenciar el seu consum. 
 

 
 
  
L'alimentació mediterrània  
Es destina als alumnes de 4t. d'educació primària i pretén fer-los onèixer, preparar i 
degustar plats típics de l'alimentació mediterrània, i potenciar el seu consum, ja que es 
considera una de les més saludables.  
 
De la barca al plat  
Dirigit als alumnes de 5è. d'educació primària per tal de que potenciïn el consum de peix 
a través de fer-los conèixer la importància del port pesquer de Vilanova i la Geltrú i les 
diferents espècies de la mar Mediterrània. 
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Esmorzars saludables  
Adreçat als alumnes de 6è. d'educació primària. Es vol donar a conèixer la importància de 
fer un bon esmorzar, de manera que adquireixin hàbits alimentaris saludables i prenguin 
consciència de la importància tant de l'equilibri nutricional com de la relació qualitat-preu. 
  
Assessorament i revisió dels menús escolars.  
Formació destinada a responsables de menjador escolar. Es pretén revisar els menús 
del menjador escolar i fer-ne l'assessorament a les escoles i donar a conèixer les 
necessitats nutritives i alimentàries dels infants i adolescents. 
 
10. Higiene Bucodental  
 
Des de l'any 1994, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ofereix tallers a les escoles per a 
la prevenció de la càries dental. En aquest sentit, a partir de la lectura d’un conte 
s’expliquen els factors que propicien l’aparició de les càries, de manera que es realitzen 
activitats lúdiques i es practica la neteja correcta de les dents. 
 
Cric i Croc, els trapelles I 
Adreçat als alumnes d'educació infantil de 4 anys (P4) per tal de disminuir la càries 
dental i el consum de llaminadures, i aprendre a raspallar-se les dents correctament i 
tenir cura de la higiene bucodental. 
 

          
 
Cric i Croc, els trapelles II  
Adreçat a alumnes d'Educació Infantil de 5 anys (P5) amb l’objectiu de disminuir la 
càries dental la càries dental i el consum de llaminadures, aprendre a raspallar-se les 
dents correctament i tenir cura de la higiene bucodental, i introduir la figura del dentista.  
 
 
11. Sexualitat i afectivitat 
 
Pretén introduir als infants en el món de la sexualitat i l’afectivitat d’una manera 
educativa i potenciant el diàleg.  
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Créixer, sentir i estimar 
Adreçat als alumnes de 5è i 6è d'Educació Primària per tal que coneguin i comprenguin 
els principals canvis que es produeixen durant la pubertat, les relacions afectivosexuals, 
les diferents etapes de l'embaràs, i es potenciï el diàleg per donar resposta a les 
inquietuds de l'alumnat.  
 
12. Biblioteques 
 
Les biblioteques municipals Joan Oliva i Milà i Armand Cardona Torrandell organitzen tot 
un seguit d'activitats orientades a potenciar l'ús d’aquest espai i a fomentar l'interès per 
la lectura en els infants. Les activitats que més seguiment tenen, per part dels nens i 
nenes, són les relacionades amb l’Hora del conte, però també tenen molta acceptació 
els tallers que tenen per objectiu fomentar tant la vessant lúdica com l’artistica dels joves 
participants i que varien segons l’època de l’any. També alta és la participació dels 
alumnes de les escoles de la ciutat en les sessions de treball i formació que reben 
durant les seves visites a les biblioteques vilanovines. 
 

 
 

Les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú han organitzat, des del gener fins a 
l’octubre, un total de 143 activitats, a les quals hi ha participat 5396 infants.  
Queda encara comptabilitzar les dades de novembre i desembre, dates en que l’activitat 
acostuma a créixer, sobretot en el darrer mes de l’any.  
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Sala infantil 
Les biblioteques municipals tenen un espai destinat als més menuts. A la Sala infantil es 
pot trobar tot tipus de material, llibres, revistes, còmics, discos compactes, CD-ROMs, 
vídeos, DVDs, jocs didàctics per ordinadors, etc, per a nens i nenes de totes les edats. Els 
documents de coneixements s’identifiquen amb uns pictogrames, que combinen dibuixos i 
números, de manera que als infants els resulta molt fàcil trobar allò que busquen. A més, 
a les sales infantils de les biblioteques municipals hi tenen lloc les sessions de l’hora del 
conte, els tallers i les presentacions de llibres infantils i juvenils, entre d’altres.  
 
Formació d’usuaris 
Per les biblioteques vilanovines hi passen una gran quantitat d’escolars dels diferents 
cursos de primària. Aquests, reben sessions pràctiques amb l’objectiu que coneguin com 
funcionen i què hi poden trobar. 
 
L’hora del conte 
És una de les activitats que més acceptació té entre els nens i nenes de la ciutat. Amb 
l’Hora del conte es pretén fomentar entre els més menuts l’art de la lectura a través 
d’unes divertides sessions en les que un adult explica un conte, sovint vinculat a una 
determinada època de l’any (Nadal, Festa Major, Sant Jordi...).  
 
L’activitat es dur a terme a les biblioteques, que s’alternen cada setmana, els dissabtes 
al matí. Es té una especial atenció als autors i il·lustradors locals, així com als infants 
que presenten algun tipus de discapacitat. En aquest sentit, també es també programa 
L’hora del conte en llenguatge de signes per a nens i nenes sords. 
 
 

Biblioteca Joan Oliva i Milà  (Gener-Octubre 2010) 
Hora del conte 11 sessions 1.650 participants  
Tallers   5 sessions    152 participants 
Formació usuaris primària 53 sessions 1.340 participants 

 
Biblioteca Armand Cardona Torrandell  (Gener-Octubre 2010) 
Hora del conte  8 sessions   943 participants 
Tallers   2 sessions    43  participants 
Formació usuaris primària 66 sessions 1.751 participants 
Representacions teatrals  2 sessions    189 participants 
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13. Arts escèniques 
 
Teatre Principal  
El Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú ofereix dins la seva programació tot un seguit 
d’espectacles familiars adreçats al públic infantil. Música, titelles, dansa, etc., són 
propostes que es van succeint al llarg de la temporada estable del teatre. A més, les 
accions teatrals adreçades al públic infantil es complementen amb la Fundació Xarxa 
d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, que anualment organitza un cicle de 
representacions al teatre del Círcol Catòlic.  
 
Anem al Teatre 
'Anem al Teatre' és un programa que desenvolupa la Diputació de Barcelona amb la 
complicitat de l'Ajuntament de VNG. Té per objectiu oferir espectacles de teatre, dansa, 
música i circ als alumnes d'educació infantil, primària i secundària. 
 
L'oferta artística d'enguany, marcada com ja és habitual per criteris pedagògics 
d'idoneïtat i qualitat, així com també per la professionalitat de les companyies, inclou 
espectacles al Teatre Principal, a l'Espai la Vela i al Taller l'Estaquirot. 
 

 
 
Entre els objectius d'aquesta iniciativa, destaca la voluntat de crear nous públics d'arts 
escèniques i d' afavorir la igualtat d'oportunitats, ja que posa a l'abast de tots els nens i 
nenes una programació de gran qualitat. 
 

Assistència ‘Anem al Teatre’ / Curs 2009-2010 
Total Espectacles 14 espectacles de teatre, música i dansa 
Total Assistència 11.078 infants 

Teatre Principal 47 funcions – 9.897 infants 
Taller L’Estaquirot 27 funcions – 3.325 infants Espais  
La Vela 5 funcions – 1.653 infants 
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14. La Sala 
 
La proposta pedagògica del Centre d’Art Contemporani La Sala està pensada per 
desenvolupar la capacitat crítica, de diàleg i expressiva dels alumnes. 
 

 
 
 
 
Els Programes educatius de la Sala van més enllà de la contemplació estàtica i estètica 
de l’obra d’art, apropant a l’alumnat la intenció de l’artista, fomentant la reflexió i la 
extrapolació de conceptes plantejats per aquest, arribant a establir paral·lelismes amb el 
seu propi entorn.  
 
La riquesa de les activitats contribueix a formar-los com quelcom més que bons 
espectadors i posar les primeres llavors per al diàleg, l’associació d’idees, l’esperit crític, 
l’empatia, i la capacitat d’expressar-se, entre d’altres. 
 
La proposta contempla diferents formats per tal de facilitar l’assimilació per a cada grup 
d’edat. Durant l’any és realitzen al voltant d’una quinzena d’activitats orientades als 
infants i joves, en les que hi assisteixen una mitjana de vint participants per activitat.   
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15. Minicine 
 
El Bosc Cinema Municipal acull aquest cicle de cinema dirigit a infants amb l'objectiu 
d'introduir-los com a espectadors. S’han programat un total de nou projeccions, des de 
l'octubre del 2010 fins al juny de 2011.  
 

L’activitat consisteix en el passi d’una pel·lícula d’autor, que 
no se sol trobar en les sales cinematogràfiques, i tot seguit 
s’obre un debat. Les sessions compten amb la figura d’un 
narrador, que introdueix primer el film i després condueix la 
conversa entre els nens i nenes. 

 
  
Aquesta activitat té lloc un diumenge al mes, però el 
divendres abans també es realitza una sessió especial amb 
tallers pràctics per a les escoles que ho han concertat 
prèviament a través del Pla d’Animació Educativa. 

 
La primera sessió, que es va dur a terme el passat mes d’octubre amb la projecció del 
film El petit talp, de Zdenek Miler, va ser tot un èxit de participació, ja que va aplegar 190 
persones, entre infants i acompanyants. 
  
El projecte Minicine és una iniciativa del Taller de Cinema, que impulsen l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l'ens municipal Neàpolis, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. 
 
16. Activitats als Centres Cívics 
 
Els centres cívics municipals organitzen al llarg de l’any un ampli ventall d’activitats 
adreçades a infants i joves. La programació inclou tant les iniciatives d’aprenentatge 
d’anglès, el llenguatge de signes o el reforç escolar i de música, com d’altres activitats 
més lúdiques a través de tallers de manualitats, de màgia i de contes. A més, també hi  
ha altres opcions per fer treballar el cos i descansar la ment com són les activitats de 
ioga i gim-jazz 
 
Aprèn anglès 
Els infants de 3 a 5 anys aprenen l’anglès a través del joc i la creativitat. Aquesta 
activitat es pot realitzar als centres cívics La Collada-Els Sis Camins; Molí de Vent; La 
Sardana i Tacó.  
 
Aprenem a fer màgia  
Curs per aprendre a fer trucs de màgia i deixar la família bocabadada adreçat a infants 
de 6 a 12 anys al Centre Cívic de Mar. 
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Apunts musicals 
Espai de joc amb música per a infants de 3 a 5 anys al Centre Cívic Molí de Vent. 
 
Batuca infantil 
Adreçat a nens i nenes de 3 a 7 anys al Centre Cívic i Esportiu La Collada –Els Sis 
Camins. 
 
Cada conte un taller 
Per a infants de P3 a 2on al Centre Cívic La Sardana.  
 

 
 

Els petits fem grans coses 
Curs de manualitats, adreçat a infants de 3 a 8 anys, on els més petits poden aprendre 
l’art de crear amb les seves pròpies mans, fent servir majoritàriament materials de 
reciclatge. Al Centre Cívic La Geltrú. 
 
Expliquem un conte i aprenem signes  
Curs de llengua de signes catalana per a nens i nenes de 5 a 10 anys, al Centre Cívic La 
Geltrú- Cercle de Sords de Vilanova i la Geltrú. 
 
Ioga familiar 
Adreçat a infants de 4 a 10 anys i als seus pares i mares al Centre Cívic La Geltrú- 
Associació Fem Unió. 
 
Ioga per a nens i nenes  
Adreçat a infants a partir de 6 anys al Centre Cívic Molí de Vent- AV Molí de Vent. 
 
Gim-jazz  
Adreçat a nenes i nenes de P3 fins a 3r de primària als centres cívics La Sardana i 
Molí de Vent- AV del Molí de Vent. 
 
Mans a la feina 
Taller de manualitats adreçat a infants a partir de 5 anys al Centre Cívic Sant Joan. 
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Reforç escolar  
Adreçat a infants a partir de 6 anys al Centre Cívic Tacó. 
 
Espai infantil 
És una nova iniciativa que s’ha posat en marxa amb l’obertura del Centre Cívic del Molí de 
Vent. Pretén esdevenir un espai obert on poder gaudir d’una estona de joc i lleure en 
família. Es dur a terme els dilluns, dimarts i dimecres de 10 a 12 hores i de dilluns a 
divendres de 17 a 20 hores. 
 

 
 
Espai d’Acció i Espai Jove 
Activitats de lleure, en horari extraescolar, dirigides per monitors i supervisades per un 
educador social amb la finalitat d'ajudar el desenvolupament personal i la integració 
social dels joves. Es dur a terme al Centre Cívic Mar, Molí de Vent i Tacó. 
 
Tardor de contes solidaris 
Des de la Regidoria de Cooperació i Solidaritat de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i 
en el marc del Programa És aquest el món que vols?  s’organitza la Tardor de contes 
solidaris. Es tracta d’una activitat que es realitza entre els mesos d’octubre i novembre, 
adreçada a  la infància on s’expliquen contes solidaris per viatjar a diferents països de la 
mà de les ONG de Vilanova i la Geltrú.  
 
Exposició Dona i pobresa: relació perpètua? Les solucions de Bejing+10 
Exposició itinerant que mostra la lluita de les dones contra la sida a Moçambic adreçada 
als centres educatius de la ciutat dins del Programa d’Animació Educativa, amb l’objectiu 
de difondre un dels principals acords internacionals en la lluita pels drets de les dones: la 
plataforma de Beijing, identificar les 12 esferes de principal preocupació i desigualtat 
entre homes I dones reconegudes arreu del món, donar a conèixer les desigualtats 
existents entre homes i dones en diferents 
àmbits com són l’educació, la salut, l’economia, la conquesta d’espais de poder en la 
presa de decisions I  mostrar el paper que juga la cooperació i les organitzacions locals 
de dones en un dels gran obstacles al desenvolupament a l’Àfrica: la sida, problemàtica 
en la que les dones són doblement discriminades. 
Per aquest curs s’hi han inscrit 2 grups d’un centre educatiu. 



 

 
 Pàgina  19  de 22 

 
 
 
 

 
El Joc dels Drets Humans a la ciutat 
Joc cooperatiu en el qual tots els jugadors han de col·laborar per aconseguir un objectiu 
comú, muntar el trencaclosques central que representa una ciutat ideal on es respecten 
els Drets Humans. Per fer-ho totes les persones que participen hauran de resoldre 
preguntes i proves relacionades amb els conceptes de la Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans a la Ciutat. Aquesta activitat va adreçada als centres educatius de la 
ciutat dins del Programa d’Animació Educativa. 
Enguany s’han inscrit 7 grups de 2 centres educatius. 
 
Tallers d’educació per la pau: el castell de cartes 
Taller adreçat als centres educatius de la ciutat dins del Programa d’Animació Educativa. 
Es desenvolupa a partir d’un joc en el que es provoca un conflicte dins el grup que 
permet començar un debat molt participatiu. A través d’aquest debat es treballen els 
continguts des de l’experiència personal viscuda. Es reflexiona sobre les causes dels 
conflictes, l’aparició de la violència, la seva inutilitat i les alternatives possibles. Es 
descobreix la pròpia tendència a la violència i es reflexiona sobre la necessitat d’una 
cultura de pau. Enguany s’han inscrit 8 grups de 3 centres educatius. 
 
Coneix el nostre Ajuntament 
Des de la Regidoria de Participació ciutadana s’impulsa el programa educatiu “El nostre 
Ajuntament”, amb l’ objectiu d’aprofundir en la història del nostre ajuntament i en 
especial de la Planta Noble, alhora que és dona a conèixer l’organització polític 
administrativa i el funcionament del sistema democràtic en l’administració local.  Aquesta 
activitat, enmarcada en el Programa d’Animació Educativa, s’ofereix a les escoles de la 
ciutat. Per al curs 2010-2011 s’han inscrit 27 grups de 12 centres educatius de la ciutat. 
 
17. Agenda 21 Escolar 
 
L'Agenda 21 Escolar és un programa d'educació, participació i sensibilització ambiental 
a les escoles de la ciutat. Promou l'ambientalització del centre educatiu, és a dir, facilita 
la incorporació de la dimensió ambiental tant en la gestió del centre com en el currículum 
educatiu, a través d'un procés participatiu de tota la comunitat educativa. 
 

Actualment 27 centres educatius de Vilanova i la Geltrú hi estan adherits, entre llars 
d'infants, escoles, instituts i centres d'ensenyaments especialitzats. Aquesta xifra 
s'aproxima a la totalitat dels centres educatius de la ciutat. 
 
A banda d’aquest programa, des del Centre de Recursos i Informació Ambiental (CRIA) 
s’organitzen altres activitats al llarg de l’any adreçades als infants i joves. A tall 
d’exemple, l’11 de desembre es celebrarà la III Trobada ADF’s, una activitat adreçada 
especialment a infants i joves on hi participen també altres ajuntaments de la comarca 
del Garraf. La jornada se celebrarà a la plaça de les Neus on hi haurà els vehicles de 
l’Agrupació de Defensa Forestal per a què tothom pugui veure’n el funcionament. 
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18. Pati Obert 
    
Pati Obert és un projecte que desenvolupen conjuntament les regidories d'Educació 
(IMET), Participació, Esports, Convivència i Joventut, amb la col·laboració de l'Associació 
de Veïns del Tacó i les AMPA's, amb l'objectiu d'impulsar l'ús social dels patis de les 
escoles en períodes i horaris no lectius, per tal de convertir-los en espais de lleure i esport 
per a infants, adolescents i joves en particular, i per al gaudi de tota la ciutadania, en 
general.  
 
Després de comprovar l’exit de la seva aplicació experimental a l’escola Ginesta, durant 
els caps de setmana de juny i juliol passat amb horari de 10 a 13 hores i de 16 a 21 
hores, enguany s’han sumat al projecte dues escoles més, el Llebetx i el Canigó, que 
obriran les seves instal·lacions els de novembre a juliol, ambdós inclosos.  
 
 

 
 

 
 
 
Les tres escoles que s'hi ha implicat obriran les pistes en els següents horaris:  
 
-Escola Ginesta: dissabtes i diumenges de 10 a 13 hores i de 15 a 19 hores. 
-Escoles Llebetx i Canigó: dissabtes de 15 a 19 h i diumenges de 10 a 19 hores 
 
 
 

Període de probes Pati Obert Escola Ginesta (Juny-Juliol 
2010) 
Caps de setmana obert 6 
Total usuaris 259 persones 
Assistència mitjana  20 persones/dia 
Assistència màxima 30 persones/dia  
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19. Formació com a consumidors 
Alumnes d'educació infantil fins a l'ESO han participat en els tallers Drets dels 
consumidors i tecnologies d'informació i comunicació, Introducció a la publicitat, La Neus i 
l'Antoni juguen segurs, De gota en gota, Comprendre les etiquetes, Mirem-nos els anuncis 
de joguines i El mercat em cuida.  
 
L'objectiu d'aquests tallers a les escoles és donar als nens i nenes informació i referents 
per desenvolupar el seu sentit crític i la seva capacitat de prendre decisions davant dels 
productes de consum. Durant el curs 2009-2010 hi van participar un total de 1.236 
alumnes. 
 
20. Atenció infants del Nucli Antic 
 
El Projecte d’Intervenció Intengral del Nucli Antic també destina una atenció especial als 
infants de la zona a través de diversos programes, com els de reforç escolar. Es tenen 
en compte especialment aquells infants que tenen dificultats en el seu procés de 
socialització i amb característiques personals sovint lligades a un entorn familiar i social 
desfavorable. 
 
Casal del Nucli Antic 
El casal té com a espai de referència l'Orfeó Vilanoví (carrer de l'Església, 14), i té per 
objectiu ser un punt de trobada per als infants i joves del Nucli Antic en el marc del 
temps extraescolar. Es realitza tres tardes a la setmana durant tot el curs acadèmic, amb 
una oferta lúdica i educativa amb activitats variades i adaptades a diferents edats: 
activitats esportives, tallers, gimcanes pel barri, activitats formatives i de coneixement 
dels recursos de la ciutat, etc. Aquesta activitats es va iniciar el curs 2007-2008 al 
Centre Cívic La Geltrú. Hi participen 16 nens/es. 
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Ludoplaça 
La ludoplaça és una ludoteca a l'aire lliure on cada setmana els més petits poden divertir-
se amb un munt d'activitats infantils. Es va iniciar a l’estiu de 2009, els dimecres de les 18 
a les 20.30 hores durant les vacances escolars (de juliol a setembre), i va registrar una 
participació mitjana de 60 nens al dia. 
 


