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1. "Camí de l'insti".  
Taller per sensibilitzar la joventut al voltant dels micromasclismes i la violència masclista. 

  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Mitjançant un dinàmica teatral s'escenificarà una situació en la qual es detecten 
diferents tipus de micromasclismes per provocar el debat i la sensibilització al 
voltant d'aquestes conductes. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
-Conèixer els micromasclismes 
-Identificar i desmitificar l'amor romàntic. 
  
Referits a procediments:  
  
- Activar la reflexió a partir de les experiències vitals i singulars de l'alumnat. 
  
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-Valorar la llibertat personal de les persones 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Taller 
  
Metodologia: Activitat de motivació 
  
Suport per preparar l'activitat: Projector, ordinador, 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup classe 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
ESO-1r 
  
ESO-2n 
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Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Matins a partir de gener a març 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Convivència i Equitat 
  
Associació de Dones La Frontissa 
  
Telèfon: 671758121 
  
Correu electrònic: lafrontissa@gmail.com 
  
Requisits pel centre:  
  
Ordinador, projector, 
   
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
En aquest taller és aconsellable la presència del tutor/a atès que tracta 
temes que poden facilitar el treball de cohesió que es realitza a les 
tutories. 
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2. "Línies borroses".  
Taller per sensibilitzar els joves al voltant de la violència masclista mitjançant la música i les 

lletres de les cançons (rap, reggaeton, rock and roll, pop...) 

  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
A través de les cançons, les lletres, tant del rap (revolució, actitud, poesia) com 
del rock, el pop, el reggaeton, i els videoclips associats i els anuncis de televisió, 
fragments de sèries... veurem certs missatges amb contingut masclista, 
humiliant i/o denigrant vers les dones i els homes .  
Mitjançant la música mostrarem, com en diferents èpoques i/o moments de la 
història ha estat un vehicle per les expressions artístiques, donant importància al 
text, a les paraules, als continguts.  
Detectarem la importància de fer arribar un missatge: quins són actualment 
aquests missatges, tenen un caràcter poètic, revolucionari? busquen certa 
bellesa, creativitat? quin és el paper de la indústria discogràfica? 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Despertar el sentit crític.  
- Descobrir les claus de la "sordesa crònica selectiva" i de "ceguera selectiva" per 
deixar de ser immunes vers aquestes temàtiques. 
- Entendre els continguts, el text, les paraules, el llenguatge. Què estem 
escoltant? Quin ús en fem?  
-Analitzar les imatges. Què veiem quan mirem? Ens afecta? 
-Incidir en el respecte i reconeixement de l'altre, l'apreciació i l'afecte... 
  
Referits a procediments:  
  
-Observar, com a punt important pels joves, homes i dones, que altres maneres 
d'estimar són possibles.  
- Fer veure que l'amor romàntic no és la única expressió de l'amor, son joves 
que comencen a tenir les seves primeres relacions, és important anar donant 
perspectiva. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Ser conscients i obrir les nostres ments per tenir l'oportunitat de generar un 
criteri propi, capacitats, realitats i relacions, amb qualitat. 
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Procediments 
 
Tipus d'activitat: Taller 
  
Metodologia: Activitat de motivació 
  
Suport per preparar l'activitat: Disposar d'ordinador, projector, pantalla, 
altaveus, connexió internet. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup classe, petit grup 
  
Cursos als que s'adreça: 3r i 4t ESO 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Dimecres i dijous matins. D'octubre a desembre de 
2017 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Convivència i Equitat 
  
Telèfon: 9381400 00 ext3370 
  
Correu electrònic: convivencia@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Disposar d'ordinador, projector, pantalla, altaveus, connexió internet. 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
En aquest taller és aconsellable la presència del tutor/a atès que tracta 
temes que poden facilitar el treball de cohesió que es realitza a les 
tutories. 
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3. A casa , qui fa què ?. Taller al voltant de la diversitat 
de rols a la llar 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
A partir de dinàmiques interactives es promou la participació de totes les nenes i 
nens. 
  
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Obrir la porta a la reflexió al voltant de la construcció de les desigualtats de 
gènere.  
- Introduir els conceptes d'igualtat, equitat, sexe, gènere, coresponsabilitat i 
cura. 
  
Referits a procediments:  
  
A partir de dinàmiques interactives es promou la participació de totes les nenes i 
nens. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-Afavorir una mirada de cooperació en el repartiment de les tasques domèstiques 
i de cura. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: - Taller amb dinàmiques participatives 
  
Metodologia: Activitat de motivació 
  
Suport per preparar l'activitat: - Projector, ordinador 
  
Forma de treball durant l'activitat: - Grup classe 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
E.PRIM-1r 
  
E.PRIM-2n 
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Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Matins a convenir directament amb el centre a 
partir del mes d'octubre. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Convivència i Equitat 
   
Telèfon: 93 814 00 00 ext3370 
  
Correu electrònic: convivencia@vilanova.cat 
  
 
Requisits pel centre:  
  
Aula amb projector i pantalla (ordinador opcional) per passi de power point. 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
En aquest taller és aconsellable la presència del tutor/a. 
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4. Aula de comerç just Visita a la botiga Intermón Oxfam 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
Visita a la botiga d'Intermón Oxfam. 
Durant l'activitat la botiga es convertirà en una aula del comerç just, on es 
mostrarà als nens i les nenes tots els productes que s'ofereixen, se'ls explicarà 
què és el Comerç Just i el per què de la 
seva existència. També oferim la possibilitat d'organitzar una paradeta de 
productes de Comerç Just al centre educatiu.  
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Donar a conèixer el Comerç Just i el consum responsable. 
- Sensibilitzar als nens i les nenes sobre la injusta situació que pateixen milions 
de famílies dels països del sud per causa de les injustes regles del comerç 
internacional. 
   
Cursos als que s'adreça: 5è i 6è primària. ESO 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Al llarg de tot el curs escolar. 
Tots els dies de la setmana, de 10 a 12 hores i de 15 a 17 hores 
  
Nombre de sessions: 10 
  
Durada de les sessions: 45 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Intermón Oxfam (c. Havana, 8)Tel.  
Nom i cognoms: -Fina Serra, Assumpta Altimiras i Provi Garcia 
Telèfon: -661859094 -93 893 03 51 
  
Correu electrònic: cvilanova@intermonoxfam.org , serra.josefina@gmail.com 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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5. Cohesió de Grup 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
 
Descripció:  
Es tracta de fer dinàmiques grupals perquè els alumnes entenguin que formen 
part d'un sistema, la seva classe, on els vincles són poderoses i el respecte és 
fonamental a més de la integració de la diversitat 
 
Regidoria que dóna suport: educació 
 
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
El nostre primer "equip" és la família, el segon és el grup classe amb qui 
compartim moltes hores, emocions i situacions per tant la cohesió és fonamental. 
 
Referits a procediments:  
Es tracta de fer activitats grupals treballar aquesta cohesió i que l'alumne 
experimenti la importància del respecte als altres 
 
Referits a valors, actituds i normes:  
Empatia, compassió, vibrar amb l'altre tot reafirmant la nostra autoestima 
 
Procediments 
 
Tipus d'activitat: participativa i activa 
 
Metodologia: Dinàmiques de grup perquè de forma vivencial consolidin la 
cohesió de grup i fer una reflexió participativa final, Activitat de motivació i 
transformació 
 
Suport per preparar l'activitat: gimnàs o sala de psico, pot ser la mateixa 
classe si és àmplia. Projector o pantalla digital 
 
Forma de treball durant l'activitat: es fa una introducció del tema, activitats 
on poden experimentar la importància de la cohesió del grup. i reflexió final per a 
conclusions, tot el grup classe 
 
Cursos als que s'adreça: Primària. ESO  
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Inscripcions 
 
Preu: 30€ tot el grup classe 
Forma de pagament:  
Al compte bancari de ELNA, previ enviament de la factura 
 
Dies i hores de l'activitat: acordar-ho amb el centre educatiu 
 
Nombre de sessions: 1 
 
Durada de les sessions: 60 minuts 
 
Nombre màxim d'alumnes: 30 
 
Nombre mínim d'alumnes: 10 
 
Dades de contacte per l'activitat 
 
Associació ELNA 
Nom i cognoms: Cristina Farré Agustín 
Telèfon: 649813869 
Correu electrònic: info@associacioelna.cat 
 
Requisits pel centre:  
Classe, pantalla digital 
 
Requisits per l'alumne:  
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
 
Observacions:  
dinàmiques de grup per a la cohesió dels alumnes d'una mateixa classe 
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6. Com em sento? Les emocions i les relacions 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
A partir de dinàmiques interactives es promou la participació de tots els nens i 
nenes per tal de treballar la gestió de les emocions, dels sentiments, la 
comunicació i l'expressió de les pròpies necessitats. 
 
Aquest taller pretén ser una introducció a la gestió alternativa de conflictes per 
tal d'afavorir la convivència 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Reconèixer les pròpies emocions, sentiments i acceptar-los  
- Identificar les emocions i sentiments de les persones que ens envolten i 
acceptar-les 
- Obrir la porta a la reflexió al voltant de com ens relacionem entre nosaltres 
  
  
Referits a procediments:  
  
A partir de dinàmiques interactives es promou la participació de tots els nens i 
nenes per tal de treballar la gestió de les emocions, dels sentiments, la 
comunicació i l'expressió de les pròpies necessitats. 
  
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Ser conscients de la gestió alternativa de conflictes per tal d'afavorir la 
convivència 
- Connectar amb un/una mateix/a 
  
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: - Taller 
  
Metodologia: Activitat de motivació 
  
Suport per preparar l'activitat: - Projector i ordinador 
  
Forma de treball durant l'activitat: - Grup classe i petits grups 
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Cursos als que s'adreça:  
  
E.PRIM-3r 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del mes d'octubre. Horari a convenir 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 0 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Convivència i Equitat 
  
Telèfon: 93 814 00 00 ext3370 
  
Correu electrònic: convivencia@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Disposar de canó, ordinador i connexió internet a l'aula 
   
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
En aquest taller és aconsellable la presència del tutor/a atès que tracta 
temes que poden facilitar el treball de cohesió que es realitza a les 
tutories. 
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7. Com ens relacionem ? Taller de sensibilització al 
voltant de l'equitat de gènere 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Mitjançant dinàmiques participatives es reflexionarà sobre els continguts 
següents: 
- Definició del marc i el sentit de les relacions socials sexe / gènere 
- Identificació dels estereotips que condicionen la construcció de la identitat 
masculina i femenina 
- Identificació de les conductes masclistes i les seves conseqüències 
- La pèrdua de talent en les relacions desiguals de gènere 
- La igualtat d'oportunitats com a valor en el món laboral  
- L'equitat com a fonament de les relacions humanes 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Apropar l'alumnat a diversos conceptes: gènere, sexe, patriarcat, masclisme, 
desigualtat, violència, respecte, equitat... 
- Reflexionar al voltant de la construcció de la identitat personal  
- Activar la reflexió a partir de les experiències vitals i singulars de l'alumnat 
- Evidenciar que el nostre marc social és fruit d'un itinerari històric i cultural 
determinat 
  
Referits a procediments:  
  
- Explicitar la igualtat d'oportunitats com a valor en el món laboral  
- Descobrir l'equitat com a fonament de les relacions humanes 
- Detectar les conductes masclistes i les seves conseqüències 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-Definir del marc i el sentit de les relacions socials sexe / gènere 
-Identificar els estereotips que condicionen la construcció de la identitat 
masculina i femenina 
- Ser conscients de la pèrdua de talent en les relacions desiguals de gènere 
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Dinàmiques participatives per aprofundir i reflexionar sobre 
els continguts explicitats anteriorment 
 
  



Convivència, ciutadania, equitat 
 

 

14 

 

  
Metodologia: Taller 
  
Suport per preparar l'activitat: - projector i ordinador 
  
Forma de treball durant l'activitat: - grup classe 
  
Cursos als que s'adreça: ESO. Batxillerat. Escola d’art. UEC. JPO. Cicles 
Formatius 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: A convenir a partir d\'octubre 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 0 
 
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Convivència i Equitat 
  
Nom i cognoms: - 
  
Telèfon: 93 814 00 00 ext3370 
  
Correu electrònic: convivencia@vilanova.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
Disposar d\'ordinador, canó i pantalla 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
En aquest taller és aconsellable la presència del tutor/a atès que tracta 
temes que poden facilitar el treball de cohesió que es realitza a les 
tutories. Si es considera necessari es fa una reunió prèvia amb el tutor/a 
per a concretar aspectes metodològics i /o de contingut del taller 
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8. Concurs literari en memòria d'Andrea Noya 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
La família de Joan Gómez i Urgellés i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
convoquen aquest premi per copsar la mirada del jovent respecte a la vellesa.  
L'objecte d'aquest premi és la redacció d'un text en català original i inèdit, no 
premiat en d'altres concursos. El seu contingut ha d'explicar una experiència, uns 
moments viscuts o uns records amb els nostres avis/àvies o amb d'altres 
persones grans com a portadores i transmissores valors. L'extensió no excedirà 
de dues planes escrites en Word lletra mida 12, tipus Times New Roman, Arial o 
similar amb interlínies tipus senzill.  
Cada autor/a podrà presentar únicament a concurs un treball. L'obra es 
presentarà a la secretaria del centre educatiu, en un sobre tancat on es farà 
constar un pseudònim. Dins d'aquest sobre s'inclourà un altre sobre tancat, on a 
l'interior hi figuraran les següents dades de l'autor/a de l'obra: nom, cognoms, 
adreça, telèfon, correu electrònic i centre educatiu. 
El concurs concedirà un únic premi de 100  a l'obra guanyadora. En la valoració 
dels escrits es tindrà en compte l'adequació del tex a la temàtica del premi, la 
vessant literària i la vessant social.  
El lliurament del premi al guanyador/guanyadora es farà en el marc de la Festa 
de Primavera de la Gent Gran el mes de maig. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
-Promoure la sensibilització del jovent amb el col·lectiu de les persones grans. 
-Esdevenir un merescut reconeixement a la vellesa. 
  
Referits a procediments:  
  
Valorar l'experiència viscuda amb les persones grans 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Valorar i reconèixer a les persones grans com a portadores de coneixements i 
experiències que cal preservar 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Concurs literari 
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Metodologia: Caldrà que el professorat presenti i animi a l'alumnat a participar 
del concurs  
L'alumnat redactarà un escrit, l'extensió de la qual no excedirà de dues planes 
escrites en Word lletra mida 12, tipus Times New Roman, Arial o similar amb 
interlínies tipus senzill.  
Cada autor/a podrà presentar únicament a concurs un treball. L'obra es 
presentarà a la secretaria del centre educatiu, en un sobre tancat on es farà 
constar un pseudònim. Dins d'aquest sobre s'inclourà un altre sobre tancat, on a 
l'interior hi figuraran les següents dades de l'autor/a de l'obra: nom, cognoms, 
adreça, telèfon, correu electrònic i centre educatiu. 
El concurs concedirà un únic premi de 100  a l'obra guanyadora. En la valoració 
dels escrits es tindrà en compte l'adequació del tex a la temàtica del premi, la 
vessant literària i la vessant social 
  
Forma de treball durant l'activitat: Redacció lliure 
  
Cursos als que s'adreça: 3r i 4t ESO. 1r Batxillerat. Cicles Formatius 
   
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Les obres podran presentar-se com a màxim el 13 
d'abril de 2018. El lliurament del premi es farà el mes de maig el el marc de la 
Festa de la Primavera de la Gent Gran. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 1 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 35 
   
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Participació i Gent Gran  
Telèfon: 938140000 ext 2040 
Correu electrònic: participacio@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- Cada centre nomenarà un/a docent responsable de seleccionar, d\'entre tots 
els treballs presentats, aquells que passaran a valoració del jurat. 
Caldrà que, en el moment de la inscripció, aquest/a docent faciliti la seva adreça 
de correu electrònic. 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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9. Coneixes prou als qui t'envolten ? Taller sobre els 
prejudicis en les relacions 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
 
Descripció:  
  
A partir d'unes dinàmiques participatives es fomenta el diàleg i la reflexió entre 
l'alumnat al voltant de la diversitat i dels prejudicis en les relacions. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Aprendre entre tots i totes que cal conèixer abans de jutjar a les persones 
- Evidenciar que la primera impressió de vegades no coincideix amb la realitat 
  
  
Referits a procediments:  
  
A partir d'unes dinàmiques participatives es fomenta el diàleg i la reflexió entre 
l'alumnat al voltant de la diversitat i dels prejudicis en les relacions. 
  
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-Reflexionar sobre els perjudicis i la diversitat 
-Donar eines per detectar i fer front a situacions en què es produeix un tracte 
injust o discriminatori 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: - Taller 
  
Metodologia: Activitat de motivació 
  
Suport per preparar l'activitat: -Canó i ordinador 
  
Forma de treball durant l'activitat: -Grup classe i petits grups 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
E.PRIM-4t 
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Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir d'octubre. Horari a convenir 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Convivència i Equitat 
   
Telèfon: 93 814 00 00 ext3370 
  
Correu electrònic: convivencia@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Disposar de canó, ordinador i connexió internet a l'aula o a altra sala. 
   
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
En aquest taller és aconsellable la presència del tutor/a atès que tracta 
temes que poden facilitar el treball de cohesió que es realitza a les 
tutories. 
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10. Conferència sobre la deportació republicana als 
Camps Nazis 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Conferència col.loqui sobre la deportació republicana als camps nazis, a càrrec de 
la historiadora i membre de l'Amical Rosa Toran, o de l'historiador i membre de 
l'Amical Joan Calvo 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Divulgar la memòria històrica relacionada amb la deportació republicana als 
camps nazis i sensibilitzar i prevenir el feixisme. 
  
  
Referits a procediments:  
  
Conferència col.loqui sobre la deportació republicana als camps nazis, a càrrec de 
la historiadora i membre de l\'Amical Rosa Toran. 
    
Cursos als que s'adreça: Batxillerat. Escola d’art. PFI. Professorat. Pares i 
mares. Comunitat Educativa. JPO. Cicles Formatius 
  
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: a definir 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 150 
  
Nombre mínim d'alumnes: 50 
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Dades de contacte per l'activitat 
  
Amical de Mauthausen i altres camps 
  
Nom i cognoms: -Enric Garriga 
  
Telèfon: -610256267 
  
Correu electrònic: egarriga@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
desplaçament a la UPC. 
  
Requisits per l'alumne:  
  
-coneixement del Projecte Buchenwald, i treball previ a l'aula. 
  
  
Lloc: a la sala d\'actes de la UPC 
  
  
Observacions:  
  
Conferència a desenvolupar durant el curs, en una data a definir. 
A realitzar a la sala d'actes de la UPC de Vilanova 
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11. Connectant móns 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Enguany es treballarà el tema: "MIGRACIONS I DESENVOLUPAMENT" Espai de 
participació i intercanvi a través de les noves tecnologies de la informació i 
comunicació amb diferents centres escolars d'arreu del món. Els centres escolars 
inscrits podran interaccionar entre ells i treballar plegats en petites comunitats 
d'aprenentatge. 
   
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Buscar solucions col·lectives al canvi climàtic. Fer propostes alternatives. - 
Analitzar i reflexionar amb esperit crític sobre què entenem per "Migració i 
desenvolupament". - Defensar el dret a una vida digna de totes les persones. - 
Participar activament en les propostes de mobilització ciutadana.  
  
Cursos als que s'adreça: Primària. ESO.  
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: De gener a març.  
 
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Intermón Oxfam  
Assumpta Altimiras 
93 893 03 51 
cvilanova@intermonoxfam.org 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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12. Cuina i diversitat. Cuinem amb el Sant Miquel 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
 
Descripció:  
  
Els nois/es del Centre Ocupacional s'encarreguen de dur a terme un taller de 
Cuina adreçat als nens i nenes. El taller es desenvolupa en vàries fases: 
- La rebuda dels alumnes. Es realitzarà una presentació del nostre taller als nens 
i nenes. S'explicarà qui som i les tasques que desenvolupem al Centre 
Ocupacional. Se'ls hi explicarà què farem. 
- Els nois/es dirigiran el taller pràctic que s'organitzarà en petits grups de treball. 
Cada grup tindrà el suport d'un dels nostres cuiners, per tal d'elaborar la recepta 
escollida i realitzar la fitxa de treball.  
- Al final de cada taller els nens i les nenes faran un tast de la recepta que han 
elaborat i s'emportaran una mostra a l'escola. El taller inclou material gràfic que 
s'haurà treballat paral·lelament (conte, fitxa de treball amb la recepta de cuina) 
o que podran treballar a l'escola. 
 
Es pot escollir entre dos tallers de Cuina:  
- LA CUINA DE LES FESTES. FEM GALETES MANTECADES, adreçat a Educació 
Infantil (P3, P4 i P5) i Cicle Inicial. 
 
- FEM EL PA, adreçat a Cicle Inicial i Cicle Mitjà. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Oferir als nens i les nenes un contacte normalitzador i enriquidor amb persones 
adultes que presenten algun tipus de discapacitat. 
- Conviure amb la diversitat i experimentar-la com un fet normalitzador. 
  
Referits a procediments:  
  
- Iniciar a l'alumnat en la manipulació i elaboració d'aliments cuinats. 
- Desenvolupament d'hàbits higiènics en la manipulació d'aliments. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Relació normalitzadora amb la discapacitat, experimentada amb la major 
naturalitat i espontaneïtat possible. 
- Ús responsable de serveis de la comunitat. 
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Procediments 
  
Tipus d'activitat: Activitat inclusiva de convivència amb la diversitat. 
  
Metodologia: El taller serveix d'excusa perquè els nens i nenes convisquin amb 
persones que presenten algun tipus de discapacitat. Aquestes persones els hi 
demostren que poden oferir-los el suport necessari per aprendre a cuinar una 
recepta.  
La relació que s'estableix entre el monitor/noi i els nens es viu com un fet 
enriquidor i normalitzador a la vegada. Els nens i nenes conviuen amb la 
diversitat d'una forma natural i espontània. 
   
Cursos als que s'adreça: P4.P5. 1r, 2n, 3r, 4t primària. Educació Especial 
  
Inscripcions 
 
Preu: 3€per alumne. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de l'activitat.  
Per transferència a Caixabank ES14 2100 3352 8922 0002 6596 
  
Dies i hores de l'activitat: Els divendres. De 9:30 a 12:30 h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 150 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Mancomunitat TEGAR del Garraf. Centre Ocupacional Sant Miquel 
Nom i cognoms: -Gemma Vidal 
Telèfon: -93 815 16 37 ext.2 
Correu electrònic: -gvidal@tegar.cat 
  
Lloc: Centres Cívics de Vilanova i la Geltrú que disposin de cuina 
  
Observacions:  
  
El taller es pot realitzar al Centre Cívic de la Collada-Sis Camins i al Centre Cívic 
de la Geltrú. Excepcionalment es pot realitzar al mateix centre escolar, tenint en 
compte que s'ha de disposar d'una sala per treballar i accés a la cuina. 
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13. D'abans i d'ara: jocs, joguines i cançons 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
 
Taller intergeneracional en el que Persones Grans expliquen les seves vivències 
sobre els jocs i les joguines d'abans. La sessió comptarà amb la presència de 
voluntàries del Grup de Dones amb Memòria per explicar les seves vivències i 
aportar debat i reflexió als joves. Els temps canvien i cal preservar el gran tresor 
que representa el nostre llegat més proper, amb l'ànim que ens aporti 
aprenentatge a partir del testimoniatge directe del Grup de Dones amb Memòria. 
El seu relat ens transporta a un temps en que la creativitat i l'enginy substituïa 
l'escassetat. Era una època en que la fabricació de joguines formava part de la 
quotidianitat, en que es jugava en companyia al carrer...... 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Apropar als infants com eren els jocs d'abans a partir del testimoni de persones 
grans, com jugaven en la seva infància . .  
Conèixer com es la fabricació de joguines, utilitzant materials quotidians, 
formava part del fet de jugar 
  
Referits a procediments:  
  
Fomentar el joc creatiu i despertar l'interès de l'alumnat per experimentar i 
conèixer altres jocs diferents als que estan habituats 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Valorar les experiències de la Gent Gran i en especial de les voluntàries que 
assisteixin a l'aula com a testimonis 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Taller on interaccionen directament els/les nens/nenes i les 
Sres del Grup de Dones amb Memòria, a partir de les seves vivències. 
  
Metodologia: Activitat on les Sres. voluntàries del Grup de Dones Amb Memòria 
donen a conèixer a les generacions més joves com era el fet de jugar. 
Acompanya les voluntàries un/una tècnic/tècnica municipal. 
  
  
Suport per preparar l'activitat: Caldrà que el professorat prepari prèviament 
algunes preguntes amb l'alumnat.  
També procurarà que els nens intervinguin de forma ordenada 
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Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: 1r, 2n i 3r primària 
  
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: D'octubre a maig. 
Entre 10 hores i 12h 
Al mateix centre escolar 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 12 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Gent Gran Tel 
   
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 2040 
  
Correu electrònic: gentgran@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
La gestió de les dades amb l\'organitzador es farà mitjançant el correu 
electrònic. Caldrà que el/la tutor/a del grup que s\'inscriu a l\'activitat faciliti una 
adreça de correu electrònic de contacte. 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Hi haurà un nombre limitat de tallers. Aquests aniran en funció de la 
disponibilitat que tinguin les Sres. voluntàries del Grup de Dones amb 
memòria. 
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14. Descobreix l'Economat VNG 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Visita guiada a l'economat. 
Explicació de la situació de pobresa d'algunes famílies de VNG 
Donar a conèixer la tasca que es fa des de l'economat i el treball dels voluntaris 
Simulació d'una compra per punts. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Donar a conèixer els serveis de l\'economat i la tasca dels voluntaris 
  
Referits a procediments:  
  
Realitzar una simulació d'una compra per punts 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Sensibilitzar sobre la situació de pobresa que viuen moltes persones de VNG 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita 
  
Metodologia: Observació i simulació 
  
Suport per preparar l'activitat: - 
  
Forma de treball durant l'activitat: - 
  
Cursos als que s'adreça: 5è i 6è primària. ESO 
  
Inscripcions 
  
Preu: Gratuït. Donació d'un aliment (un litre de llet, un paquet de macarrons, un 
pot de llegum...) 
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Forma de pagament:  
  
Al mateix economat 
  
Dies i hores de l'activitat: Dilluns i divendres a les 9:30 i a les 11 
(preferiblement dilluns) 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Economat VNG 
  
Nom i cognoms: Toni Marrugat 
  
Telèfon: 697895531- 938148529 
  
Correu electrònic: economatvng@gmail.com 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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15. Educació emocional 
  

Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
El programa s'ajustarà als objectius a treballar, previ acord amb el centre. Es 
basarà en activitats vivencials. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
A concretar amb el centre segons necessitats i preferències. Podrien ser, entre 
d'altres, alguns dels següents: Apropar-nos al món de les emocions, treballar 
l'empatia, l'autoestima i l'assertivitat, la gestió emocional, aprendre a utilitzar 
estratègies per apropar-nos al nostre benestar i al dels altres... 
  
Referits a procediments:  
El programa s'ajustarà als objectius a treballar, previ acord amb el centre. Es 
basarà en activitats vivencials. 
    
Cursos als que s'adreça: Primària. ESO. Educació Especial. Cicles Formatius 
 
Inscripcions 
 
Preu: 30 € S'aconsella més d'una hora per sessió (1.30h o 2h) 
  
Forma de pagament: Transferència bancària un cop finalitzi l'activitat 
  
Dies i hores de l'activitat: A convenir 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 8 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Marisa Fernández Arranz.  
marisa.fernandez@pedagogs.cat  
  
Requisits pel centre:  
  
Ordinador, canó projector i altaveus. Encara que es pot fer a l'aula, és 
aconsellable un espai més gran i d'ús flexible 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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16. Educació emocional sistèmica i intel·ligències 
múltiples 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Adequant les activitats a cada edat, treballarem la família i el que representa 
dins de les nostres fidelitats, També abordarem les 8 intel·ligències múltiples 
perquè cada infant sigui conscient dels seus talents 
  
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Prendre consciència que tots venim als centres amb les vivències i emocions de 
les nostres famílies i les seves càrregues. Nocions de les 8 intel·ligències 
múltiples per a les diferents formes d'aprenentatge 
  
Referits a procediments:  
  
Adequant les activitats a cada edat, treballarem la família i el que representa 
dins de les nostres fidelitats, També treballarem les 8 intel·ligències múltiples 
perquè cada infant sigui conscient dels seus talents 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-Gestió de les emocions i apoderament de infants i joves perquè siguin 
conscients de les seves capacitats i potencialitats 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: -Activitat vivencial. Amb jocs i dinàmiques grupals , a més 
d'una reflexió final per treure'n conclusions 
  
  
Metodologia: La metodologia és participativa i tracta de potenciar l'autoestima i 
empatia dels i  les alumnes 
  
Suport per preparar l'activitat: -Una sala de pisco, gimnàs o la mateixa classe 
  
Forma de treball durant l'activitat: - Participativa, reflexiva i demanem la 
implicació dels i les mestres per intentar donar una continuïtat 
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Cursos als que s'adreça: P5. Primària. ESO. Educació Especial 
  
Inscripcions 
  
Preu: 30 € Per a tot el grup classe 
  
Forma de pagament:  
  
Compte corrent d'Elna, emetem factura 
  
Dies i hores de l'activitat: A conveniència del centre. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 5 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Associació ELNA 
  
Nom i cognoms: -Cristina Farré Agustín 
  
Telèfon: 649813869 
  
Correu electrònic: info@associacioelna.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Gimnàs, sala de psico o la mateixa classe. Aparell de música 
   
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Un mínim de 3 sessions seria recomanable. Però se'n pot fer una. 
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17. Educació viària 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
- CLASSES TEÒRIQUES a les escoles, impartides pels monitors d'educació viària 
de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú. 
 
- CLASSES PRÀCTIQUES adreçades als alumnes de 6è. de primària, al parc 
infantil de trànsit de la plaça de la Sardana. 
 
IMPORTANT !!!: Després de la sessió ens interessa que per part del centre ens 
feu la valoració el més aviat possible. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Conèixer les normes de circulació. 
- Conèixer, identificar i interpretar els senyals de trànsit. 
- L'ús responsable de la bicicleta i apropar la figura del/la policia local al nen/a. 
  
Referits a procediments:  
  
- Reconèixer els factors de risc. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-Treballar les actituds a la via pública. 
- Fomentar la reflexió sobre els accidents de trànsit. 
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Teòrica i pràctica 
  
Metodologia: - CLASSES TEÒRIQUES a les escoles, impartides pels monitors 
d'educació viària de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú. 
- CLASSES PRÀCTIQUES adreçades als alumnes de 6è. de primària, al parc 
infantil de trànsit de la plaça de la Sardana. 
 
 
Cursos als que s'adreça: 2n. 4t i 6è primària 
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Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Entre els mesos de novembre a maig. 
Horari: segons el calendari elaborat pels coordinadors de l'activitat que 
s\'elaborarà durant el mes d\'octubre, segons la demanda de l\'activitat.Es 
comunicarà als centres.  
IMPORTANT !!!! Feu constar les dades en que us aniria millor l\'activitat per 
poder-nos ajustar si és possible. 
Durada classes teòriques. 90 minuts 
Durada classes pràctiques: 3 hores 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Seguretat Ciutadana de l\'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Policia 
Local 
  
Nom i cognoms: Laura Fusté Mendoza i Josep Albà Guillaumes, agents de la 
Policia Local i monitors d'educació viària 
  
Telèfon: 938106666 
  
Correu electrònic: educacioviaria@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
- PER LES CLASSES DE 2N EL TEMPS NECESSARI ÉS DE 60 MINUTS. 
 
- Per les classes de 4t, és necessari UN ESPAI AMPLI PER COL·LOCAR LES 
CADIRES EN ROTLLANA. La sessió té una durada de 90 minuts. 
 
- Tenir present que els alumnes de 6è fan dues sessions en dies diferents:  
la primera, teòrica, a l\'escola amb una durada de 90 minuts i la segona, 
pràctica, al Parc infantil de trànsit del Parc de la Sardana, on estarem tot el matí. 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
Fora dels cursos oferts, si hi ha algun centre que desitgi realitzar una 
altra activitat més concreta, de forma addicional o vol rebre material 
específic ho ha de comunicar. 
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18. Educació viària Secundària 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Les classes teòriques tindran una durada de 90 minuts per sessió i es faran al 
mateix centre educatiu. 
IMPORTANT !!! ÉS NECESSARI DISPOSAR D\'UN PROJECTOR a l\'aula perquè a 
l\' activitat s\' utilitza material audiovisual, sobre el que es fa un debat i reflexió 
entorn les conductes insegures i les conseqüències dels accidents de trànsit. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Els accidents de trànsit i les seves conseqüències. 
- L'ús del casc i del cinturó de seguretat. 
  
Referits a procediments:  
  
- L'alcohol i les drogues, influència en la conducció. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-- Desenvolupar el sentit de la responsabilitat com a conductor de bicicleta i 
ciclomotor. 
  
Procediments 
   
Metodologia: Debat i reflexió 
   
Cursos als que s'adreça:  
  
ESO-3r 
  
Programes de Formació i Inserció (PFI) 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: De novembre a maig. 
Horari: segons el calendari elaborat pels coordinadors de l'activitat. El calendari 
es portarà als centres al mes d\'octubre. 
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Es demana als centres que facin constar si tenen preferència per alguna dada 
concreta per intentar ajustar-nos. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 0 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Seguretat Ciutadana de l\'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Policia 
Local 
  
Nom i cognoms: Laura Fusté Mendoza i Josep Albà Guillaumes, policies locals i 
monitors d´educació viària; Sebastià 
  
Telèfon: 938106666 
  
Correu electrònic: educacioviaria@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Les sessions es faran en horari de matí. 
 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Si es desitja assessorament i/o material per ampliar l\'activitat per part 
del professorat, es poden posar en contacte amb els monitors d'educació 
viària a l'adreça electrònica educacioviaria@vilanova.cat. 
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19. El grafit a Vilanova i la Geltrú 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
 
Descripció:  
És una xerrada adreçada a difondre el Catàleg de Murs per a la pràctica lliure del 
grafit i els cursos sobre aquesta expressió artística que l'entitat juvenil 
Organització Zero té previst realitzar . El programa de la xerrada és el següent: 
Introducció molt breu de la història del grafit. Presentació del Catàleg de Murs 
per a la realització d'obres d'art mural (Project G). El grafit legal i el grafit 
il·legal. Dinàmica participativa de les experiències personals. Posar en valor els 
aspectes positius del grafit i l'art mural urbà. 
 
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
Conèixer el Catàleg de Murs habilitats per a la pràctica lliure. Entendre conceptes 
bàsics sobre què és l'art mural urbà. 
 
Referits a procediments:  
Debatre sobre el grafit legal i il·legal. Aprendre les possibilitats legals per 
realitzar art mural a la ciutat. 
 
Referits a valors, actituds i normes:  
Mostrar interès pel grafit com a manifestació cultural. Adonar-se de les 
conseqüències negatives dels tags o pintades il·legals en tant que 
malbaratament de recursos públics i font de conflictes amb la ciutadania. 
 
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Xerrada divulgativa 
 
Metodologia: Exposició de continguts i debat. 
 
Suport per preparar l'activitat: Disposar d'ordinador i projector per fer 
presentació en ppt. 
 
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
 
Cursos als que s'adreça:  
E.PRIM-6è 
ESO-1r 
ESO-2n 
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Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 

Dies i hores de l'activitat: Primer trimestre (setembre, octubre, novembre i 
desembre). Disponibilitat de dilluns a dijous, matins de 13,30h a 14,30h i de 
dilluns a dijous, tardes a partir de les 15:30h. Podem assumir un total de 20 
xerrades, 
 
Nombre de sessions: 1 
 
Durada de les sessions: 1 hores 
 
Nombre màxim d'alumnes: 30 
 
Nombre mínim d'alumnes: 12 
 
Dades de contacte per l'activitat 
 
Regidoria de Joventut 
Nom i cognoms: Marta Ferrer Bertran 
Telèfon: 619205705 
Correu electrònic: mferrer@vilanova.cat 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
 
Observacions:  
Es lliurarà un fulletó informatiu (mapa indicant els murs on es pot pintar 
de manera legal) 
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20. El món a VNG. Mosaic de cultures 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Mitjançant dinàmiques participatives i amb l'objectiu de fomentar el diàleg entre 
l'alumnat es reflexionarà al voltant dels aspectes següents: 
- Els moviments de població que donen lloc a la societat present i condicionen la 
futura. 
- Les motivacions dels moviments de població: econòmiques, afectives, o de 
conflictes bèl·lics o d'altres tipus. 
- La manera com la trobada de diferents cultures i formes de viure es 
transformen constantment en una nova. 
 
A la mateixa sessió es comptarà amb la presència d'una o vàries persones que 
ens donaran a conèixer la seva experiència migratòria des de Vilanova i la Geltrú 
arreu del món o a la inversa i les seves vivències en l'indret d'acollida. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Apropar a l'alumnat al fet migratori com inherent a l'ésser humà i les 
conseqüències que té a nivell personal. 
- Explicitar que el nostre marc social és fruit de l'intercanvi constant de les 
diferents cultures que hi són presents. 
  
Referits a procediments:  
  
- Observar els moviments de població que donen lloc a la societat present i 
condicionen la futura. 
- Descobrir les motivacions dels moviments de població: econòmiques, afectives, 
o de conflictes bèl•lics o d'altres tipus. 
- Observar com la trobada de diferents cultures i formes de viure es transformen 
constantment, en una nova. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Activar la reflexió a partir de les experiències vitals i singulars de les persones 
participants. 
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: -Taller amb dinàmiques participatives 
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Metodologia: Activitat de motivació 
  
Suport per preparar l'activitat: - Projector i ordinador 
  
Forma de treball durant l'activitat: -Grup classe 
  
Cursos als que s'adreça: 3r i 4t ESO. Batxillerat. Escola d’art. PFI. Cicles 
Formatius.   
  
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: De gener a maig. Matins a convenir 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
 Regidoria de Convivència i Equitat 
   
Telèfon: 93 814 00 00 ext3370 
  
Correu electrònic: convivencia@vilanova.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
Disposar d'ordinador, canó i pantalla a l'aula 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
En aquest taller és aconsellable la presència del tutor/a atès que tracta 
temes que poden facilitar el treball de cohesió que es realitza a les 
tutories. Si es considera necessari es fa una reunió prèvia amb el tutor/a 
per a concretar aspectes metodològics. 
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21. El Projecte Buchenwald 
"Republicans espanyols i catalans a Buchenwald. Memòria, deportació i prevenció del 

feixisme" 

  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
L'activitat consisteix inicialment en una xerrada col•loqui explicativa del projecte 
Buchenwald, amb referència a la finalitat del projecte i a totes les activitats 
previstes i els entitats implicades. 
 
Per mitjà del projecte concret s'estudien i comenten tots els aspectes relacionats 
amb la deportació i els camps de concentració, i el paper dels republicans 
espanyols. El projecte es basa en l'experiència del vilanoví Marcel.li Garriga 
deportat al camp alemany de Buchenwald. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Recuperar la memòria històrica en relació a la deportació de republicans 
espanyols i els camps de concentració nazis; Divulgar i donar a conèixer la 
realitat dels camps; prevenir i sensibilitzar sobre els nous comportaments 
feixistes i xenòfobs ; Explicar el projecte Buchenwald a Vilanova (Republicans 
espanyols i catalans a Buchenwald. Memòria, Deportació i Prevenció del 
feixisme). 
  
Referits a procediments:  
  
L'activitat consisteix inicialment en una xerrada col•loqui explicativa del projecte 
Buchenwald, amb referència a la finalitat del projecte i a totes les activitats 
previstes i els entitats implicades. 
 
Per mitjà del projecte concret s'estudien i comenten tots els aspectes relacionats 
amb la deportació i els camps de concentració, i el paper dels republicans 
espanyols. El projecte es basa en l'experiència del vilanoví Marcel.li Garriga 
deportat al camp alemany de Buchenwald. 
  
Cursos als que s'adreça: 4t ESO. PFI. Escola d’art. Professorat. Pares i 
mares. Comunitat Educativa. JPO. Cicles Formatius 
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Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: a definir i coordinar amb el centre 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 60 
  
Nombre mínim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Amical de Mauthausen i altres camps 
  
Nom i cognoms: -Enric Garriga 
  
Telèfon: -610 25 62 67 
  
Correu electrònic: egarriga@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
ordinador, projector i pantalla. 
 
En aquells centres en varies línies, intentar agrupar les classes en una sola 
xerrada. 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
A partir de la xerrada inicial s\'impulsen altres activitats, conferencies, 
exposicions, sessions de cinema, la xarxa d\'alumnes, la xarxa de 
centres per a la prevenció del feixisme,etc 
  
  
  
  
  
  
  
  



Convivència, ciutadania, equitat 
 

 

41 

 

 
 
 
22. Equal pay day (Desigualtat salarial) 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Projecció de la plataforma de les Nacions Unides i vídeo de conscienciació. Dades 
de la diferencia salarial actual a Catalunya i Espanya. Taller de reconeixent dels 
valors entre nois i noies. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
-Apoderar els nois i les noies per que lluitin per la desigualtat salarial i el talent 
femení en llocs de treball i direcció d' empreses amb les mateixes condicions 
sense discriminació de sexe. 
-Visibilitat aquest fet a nivell global ja que no és només un problema d'un país. 
Aquesta discriminació és una realitat a tots els nivells laborals 
  
Referits a procediments:  
  
-Conscienciar sobre una realitat social i aconseguir per part de les dones la 
necessitat de defensar els seus propis interessos i deixar constància, en positiu, 
que no succeeixi aquesta desigualtat. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Donar eines per detectar i fer front a les situacions en què es produeix un 
tracte injust o discriminatori. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Taller 
  
Metodologia: Activitat de motivació 
  
Suport per preparar l'activitat: Projector, ordinador, connexió internet 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup classe i petits grups 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
ESO-4t 
  



Convivència, ciutadania, equitat 
 

 

42 

 

 
 
  
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: A determinar 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Talent Femení 
  
Nom i cognoms: Susana Villagrasa 
  
Telèfon: 656283808 
  
Correu electrònic: info@talentfemeni.com 
  
Regidoria que dóna suport: Regidoria Convivència i equitat 
 
Requisits pel centre:  
  
Projector, canó, internet a l'aula 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions: 
  
En aquest taller és aconsellable la presència del tutor/a atès que tracta 
temes que poden facilitar el treball de cohesió que es realitza a les 
tutories. 
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23. Exposició: nova exposició Amical, en coordinació amb 
exposició La mirada jovent 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció: 
 
Exposició que es podrà visitar en un espai a determinar  
d'abril a juny del 2018  
  
Objectius didàctic 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Divulgar la memòria històrica i la deportació republicana als camps nazis, 
sensibilitzar i prevenir el feixisme, explicar i divulgar els viatges dels joves als 
camps i mostrar la seva mirada sobre els camps de concentració. 
  
Referits a procediments:  
  
Exposició que es podrà visitar en un espai a determinar  
d'abril a juny del 2016 
   
Cursos als que s'adreça: 4t ESO. Batxillerat. Escola d’art. PFI. Professorat. 
Pares i mares. Comunitat Educativa. JPO. Cicles Formatius 
 
Inscripcions 
  
Preu: 1 euro per alumne/a 
   
Dies i hores de l'activitat: Hores de visita del Museu 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 30 
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Dades de contacte per l'activitat 
 
Amical de Mauthausen i Altres Camps 
 
Nom i cognoms: -Enric Garriga 
 
Telèfon: -610256267 
 
Correu electrònic: egarriga@vilanova.cat 
  
 
Requisits pel centre:  
 
formació prèvia del professorat 
  
Requisits per l'alumne:  
  
-explicacions prèvies i coneixement del Projecte Buchenwald 
  
Lloc: a determinar 
  
Observacions:  
  
Aquesta exposició tracta sobre la història de la resistència i la deportació 
als camps i la mirada dels joves en les seves recents visites a 
Buchenwald. 
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24. I jo què hi puc fer? Taller al voltant del civisme i la 
convivència 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
A partir de dinàmiques interactives es promou l'intercanvi d'experiències i 
opinions entre totes les persones que hi participen. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Reflexionar sobre la necessitat de ser partícips i contribuir a fer possible una 
ciutat (Institut, equipaments esportius, carrers i places...) per a tothom, on 
tinguin cabuda diversitat d'interessos, d'estils de vida, de maneres de fer... 
  
Referits a procediments:  
  
A partir d'una dinàmica interactiva es promou l'intercanvi d'experiències i 
opinions entre totes les persones que hi participen. 
- Promoure una anàlisi crítica de les actituds i conductes relacionades amb la 
convivència: 
* Quines actituds afavoreixen la convivència? Quines actituds la dificulten? Què 
vol dir civisme? 
* Calen normes/convencions/pautes comunes per regular la convivència? 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Estimular el debat al voltant dels valors socials de responsabilitat, autonomia i 
respecte i la seva implicació en relació a un/a mateix/a, als altres i a la societat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: -Taller 
  
Metodologia: Activitat de motivació 
  
Suport per preparar l'activitat: Projector i ordinador 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup classe i petits grups 
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Cursos als que s'adreça: 1r i 2n ESO. UEC. Cicles Formatius  
  
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del mes d'octubre. 
Horari a convenir. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 120 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Convivència i Equitat 
   
Telèfon: 93 814 00 00 ext3370 
  
Correu electrònic: convivencia@vilanova.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
Una aula amb possibilitats de mobilitat de taules i cadires 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Es suggereix complementar aquesta activitat amb la participació al 
Premi:\"VNG casa teva! Promoció del Civisme i la Convivència. En aquest 
taller és aconsellable la presència del tutor/a atès que tracta temes que 
poden facilitar el treball de cohesió que es realitza a les tutories. Si es 
considera necessari, es fa una reunió prèvia amb el tutor/a per a 
concretar aspectes metodològics i/o de contingut del taller. 
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25. Jocs de relaxació i eines de gestió d'emocions 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Aprendrem a respirar, calmar-nos, valor del silenci, la calma, la lentitud a més 
d\'altres eines per acompanyar els alumnes a gestionar pacíficament les 
emocions. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Donar eines perquè els infants aprenguin a calmar-se, concentrar-se i gestionar 
correctament les emocions negatives. 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendrem a respirar, calmar-nos, valor del silenci, la calma, la lentitud a més 
d\'altres eines per gestionar pacíficament les emocions. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-convivència pacífica, apoderament, creure en les pròpies capacitats de 
transformació 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: - jocs i dinàmiques més reflexió final 
  
Metodologia: participativa 
  
Suport per preparar l'activitat: -gimnàs, sala de psico o la mateixa classe 
  
Forma de treball durant l'activitat: -Implicació dels infants en les activitats 
vivencials. Desitjable la implicació dels mestres 
  
Cursos als que s'adreça: Infantil. 1r, 2n, 3r i 4t primària 
  
Inscripcions 
  
Preu: 30 € Tot el grup classe 
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Forma de pagament:  
  
compte bancari d'ELNA, emetem factura 
  
Dies i hores de l'activitat: a convenir amb l'escola 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 5 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Associació ELNA 
  
Nom i cognoms: cristina Farré Agustín 
  
Telèfon: 649813869 
  
Correu electrònic: info@associacioelna.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
sala de psico o gimnàs, màrfegues i equip de música 
  
   
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
3 sessions serien desitjables. Se'n pot fer una de sola 
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26. La mediació i la gestió de les emocions en el conflicte 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
A partir d'una dinàmica interactiva (simulacions, dinàmiques de grup, etc) , es 
promou l'intercanvi d'experiències i opinions entre les persones que hi participen 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Donar a conèixer un canvi de mirada per entendre les diferents percepcions del 
conflicte des de les emocions pròpies. 
  
Referits a procediments:  
  
A partir d'una dinàmica interactiva (simulacions, dinàmiques de grup...) , es 
promou l'intercanvi d'experiències i opinions entre les persones que hi participen 
- Aprendre a detectar les situacions conflictives que puguin sorgir en la 
quotidianitat dels centres i conèixer les possibles formes de gestió de les 
mateixes. 
- Dotar l'alumnat de diferents tècniques i eines inscrites dins l'àmbit de la gestió 
alternativa de conflictes. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Canviar la mirada per transitar del judici, prejudici i rumor a allò apreciatiu 
- Respectar les diverses percepcions i les diferents maneres de copsar la realitat 
- Adonar-se'n de les pròpies emocions i reaccions a l'hora d'afrontar el conflicte 
- Dotar de sentit i propòsit el canvi vers una gestió positiva del conflicte 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: -Taller 
  
Metodologia: Activitat de motivació 
  
Suport per preparar l'activitat: Projector i ordinador 
  
Forma de treball durant l'activitat: -Grup classe i petis grups 
  
Cursos als que s'adreça: 1r ESO, PFI. UEC 
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Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Durant tot el curs escolar. 
Horari a convenir. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Convivència i Equitat 
   
Telèfon: 93 814 00 00 ext3370 
  
Correu electrònic: convivencia@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Projector, ordinador i connexió internet a l'aula 
  
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
En aquest taller és aconsellable la presència del tutor/a atès que tracta 
temes que poden facilitar el treball de cohesió que es realitza a les 
tutories. Si es considera necessari, es fa una reunió prèvia amb el 
tutor/a per a concretar aspectes metodològics i/o de contingut del 
taller. 
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27. La Memòria del Futur: El Pa de cada dia 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
El Pa de cada dia, es proposa el tractament dels oficis tradicionals, molts d'ells ja 
desapareguts a la ciutat, a partir del testimoni de voluntàries del Grup de Dones 
amb Memòria, que explicaran les seves vivències sobre els oficis a la ciutat. 
Moltes persones grans són portadores d'un bagatge que cal preservar, 
transmetre’l a les generacions més joves pot aportar una visió més humana i 
propera de la història. Contribuirem al coneixement i a l'enriquiment mutu entre 
diferents generacions i a difondre una imatge positiva de l'envelliment. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer quin eren els oficis tradicionals, molts d'ells ja desapareguts, que han 
conformat la Vilanova i Geltrú actual 
  
Referits a procediments:  
  
L'activitat pretén posar en valor l'esforç de tot una generació que va viure i 
treballar en uns temps difícils. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Valorar les experiències de la gent gran i en especial de les voluntàries que 
assisteixin a l'aula com a testimonis. 
Contribuirem també al coneixement i a l'enriquiment mutu entre diferents 
generacions i a difondre una imatge positiva de l'envelliment. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Taller intergeneracional. Una voluntària del Grup de dones 
amb Memòria assistirà a la sessió per fer un col•loqui sobre el tema 
  
  
Metodologia: Activitat on una voluntària del Grup de Dones Amb Memòria en 
qualitat de testimoni dona a conèixer a les generacions més joves les seves 
vivències com era abans anar a treballar. Acompanyarà a les voluntàries un/una 
tècnic/tècnica municipal. Caldrà que el professorat prepari prèviament algunes 
preguntes amb l'alumnat. També procurarà que els nens intervinguin de forma 
ordenada 
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Suport per preparar l'activitat: Cal una sala amb projector, ordinador i equip 
de so 
  
Forma de treball durant l'activitat: -Grup classe 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
E.PRIM-5è 
  
E.PRIM-6è 
  
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: D'octubre a maig. Matins a partir de les 10h fins les 
12h 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 12 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Gent Gran 
  
Telèfon: 938140000 ext 2040 
  
Correu electrònic: gentgran@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
La gestió de dates amb l'organitzador es farà mitjançant el correu electrònic. 
Caldrà que el/la tutor/a del grup que s'inscriu a l'activitat faciliti la seva adreça 
de correu electrònic. 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
 
Observacions:  
Hi haurà un nombre limitat de tallers. Aquests aniran en funció de la 
disponibilitat que tinguin les Sres. voluntàries del Grup de Dones amb 
memòria. 
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28. La Memòria del Futur: Els nostres records d'escola 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Els nostres records d'escola és el títol del 7è volum de la col·lecció La Memòria 
del Futur. Es proposa donar a conèixer com eren les escoles a Vilanova i la Geltrú 
en una època marcada per la ideologia franquista dominant. El tema es presenta 
al grup classe a través d'imatges i de una de les protagonistes del Grup de Dones 
amb Memòria, que assistirà a la sessió per fer un col·loqui sobre el tema. 
L'escola és un element essencial de la nostra infantesa, parlar de les escoles de 
les generacions passades ens porta a percebre què volem i què no volem per a 
les generacions futures. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Donar a conèixer com eren les escoles a Vilanova i la Geltrú durant la època de la 
dictadura franquista.  
Conèixer com va influenciar la ideologia dominant en la institució educativa i en 
totes les generacions d'alumnes que la varen viure 
  
Referits a procediments:  
  
Conèixer les diferències entre l'escola d'abans i la actual 
Aprendre a valorar les generacions anteriors que han lluitat i han fet possible el 
canvi en el model educatiu actual. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Valorar les experiències de la gent gran i en especial de les voluntàries que 
assisteixin a l'aula com a testimonis. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Activitat on a partir de les vivències de les voluntàries 
s'analitza el tema triat. 
  
Metodologia: El tema es presenta al grup classe a través d'un material de 
suport de fotografies que és comentat per les voluntàries que amplien amb les 
seves vivències, donant a conèixer a les generacions més joves, com era la 
escola que elles varen conèixer. Acompanya les voluntàries un/una tècnic/tècnica 
municipal. Caldrà que el professorat prepari prèviament algunes preguntes amb 
l'alumnat. També procurarà que els nens intervinguin de forma ordenada 
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Suport per preparar l'activitat: Sala amb ordinador i projector i pantalla per 
poder veure el DVD. La gestió de dates amb l'organitzador es farà mitjançant el 
correu electrònic. Caldrà que el/la tutor/a del grup que s'inscriu a l'activitat 
faciliti la seva adreça de correu electrònic 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup. Classe 
  
Cursos als que s'adreça: ESO 
   
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: matins de 10 a 12h 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 12 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Gent Gran 
93 814 00 00 ext. 2040 
gentgran@vilanova.cat  
  
Requisits pel centre:  
  
És necessari que el centre disposi d'un ordinador, pantalla i projector a l'aula o a 
la sala d'audiovisuals. 
La gestió de dates amb l'organitzador es farà mitjançant el correu electrònic. 
Caldrà que el/la tutor/a del grup que s'inscriu a l'activitat faciliti la seva adreça 
de correu electrònic. 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Hi haurà un nombre limitat de tallers. Aquests aniran en funció de la 
disponibilitat que tinguin les Sres. Voluntàries del Grup de Dones amb 
Memòria. 
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29. La Memòria del Futur: Esport 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
L'activitat pretén la transmissió dels fets de la història més recent i aportar 
elements de reflexió i d'anàlisi històric, a partir de la experiència viscuda en el 
dia a dia per part dels seus protagonistes des de l'òptica de l'esport. Es presenta 
al grup-classe a través del visionat d'un DVD referit a la pràctica de l'esport i 
centrat a Vilanova i la Geltrú. Va seguit d'un col·loqui amb una voluntària del 
Grup de Dones amb Memòria que assistirà a la sessió en qualitat de testimoni. 
Els temes tractats estan elaborats per a complimentar les assignatures d'Història 
Contemporània, Educació per a la Ciutadania i Activitats Físiques i Esportives. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Contextualitzar la pràctica de l'esport a la nostra ciutat en un passat recent.  
Aportar elements de reflexió i d'anàlisi històric, a partir de la experiència viscuda 
en el dia a dia per part dels seus protagonistes 
  
Referits a procediments:  
  
Conèixer com era l'esport a partir de l'experiència de les persones majors que 
l'han viscuda 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Valorar les experiències de la Gent gran i en especial de les voluntàries que 
assisteixin a l'aula com a testimonis 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Activitat consistent en el visionat d'un DVD amb l'assistència 
d'algun testimoni que explica la seva experiència de la pràctica esportiva 
  
Metodologia: El tema es presenta al grup classe a través del passi d'un dvd que 
recull les experiències dels protagonistes vinculats al tema de l'esport, amb una 
durada aproximada de 30 minuts. A la sessió assistiran testimonis que amplien la 
temàtica amb les seves experiències, donant a conèixer a les generacions més 
joves, com era l'esport. Acompanya les voluntàries un/una tècnic/tècnica 
municipal. Caldrà que el professorat prepari prèviament algunes preguntes amb 
l'alumnat. També procurarà que els nens intervinguin de forma ordenada 
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Suport per preparar l'activitat: Sala amb ordinador, projector i so 
  
Forma de treball durant l'activitat: -Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
ESO-3r 
  
ESO-4t 
  
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: D'octubre a maig. Els matins a partir de les 10 h 
fins les 12h 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 12 
  
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
 Regidoria de Gent Gran 
 938140000 ext 2040 
 gentgran@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Cal disposar d'ordinador amb so, projector i pantalla per poder veure el dvd. La 
gestió de dates amb l'organitzador es farà mitjançant el correu electrònic. Caldrà 
que el/la tutor/a del grup que s'inscriu a l'activitat faciliti la seva adreça de 
correu electrònic. 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
Hi haurà un nombre limitat de tallers. Aquests aniran en funció la 
disponibilitat que tinguin les Sres. Voluntàries del Grup de Dones amb 
Memòria 
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30. La Memòria del Futur: Família i Guerra 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
Tractament de la vida de les persones i famílies durant la Guerra Civil. Al nostre 
país, la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial van marcar les trajectòries vitals 
de les persones. Moltes persones grans de la nostra ciutat són portadores 
d'aquest bagatge que cal preservar si volem construir un món lliure dels errors 
del passat. Transmetre'l a les generacions més joves pot aportar una visió més 
humana i propera dels conceptes teòrics reflectits als llibres de text d'història del 
nostre país. Contribuirem també al coneixement i a l'enriquiment mutu entre 
diferents generacions i a difondre una imatge positiva de l'envelliment. L'activitat 
pretén la transmissió dels fets de la història més recent i aportar elements de 
reflexió i d'anàlisi històric, a partir de la experiència viscuda en el dia a dia per 
part dels seus protagonistes. S'analitza com la guerra i la postguerra va afectar 
la vida diària de moltes famílies. Es presenta al grup-classe a través del visionat 
d'un DVD que recull les experiències dels protagonistes de la història. A la sessió 
assisteix una voluntària del grup de dones que Dones amb Memòria en qualitat 
de testimoni. Els temes tractats estan elaborats per a complimentar les 
assignatures d'Història Contemporània, Educació per a la Ciutadania. Correspon 
al contingut del 1r volum de la Col·lecció La Memòria del Futur. 
  
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
Conèixer a partir de testimonis directes que han viscut la història més recent del 
nostre país, com va marcar les seves vides el fet de la guerra civil i la 
postguerra. 
  
Referits a procediments:  
Entendre la importància que tenen els fets passats per les futures generacions. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
Valorar les experiències de la gent gran i en especial de les voluntàries que 
assisteixin a l'aula com a testimonis 
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Activitat on a partir de les vivències de les voluntàries 
s'analitza el tema triat 
  
Metodologia: El tema es presenta al grup classe a través del passi d'un dvd que 
recull les experiències de protagonistes vinculades al tema que es presenta, amb 
una durada aproximada de 30 minuts. A la sessió assistirà una voluntària del 
Grup de Dones amb Memòria que en qualitat de testimonis ampliarà amb les 
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seves experiències, donant a conèixer a les generacions més joves, com 
va afectar la guerra i la dictadura a les família.  
 
Acompanya les voluntàries un/una tècnic/tècnica municipal. Caldrà que el 
professorat prepari prèviament algunes preguntes amb l'alumnat. També 
procurarà que els nens intervinguin de forma ordenada 
  
Suport per preparar l'activitat: Sala amb ordinador amb so, projector i 
pantalla 
  
Forma de treball durant l'activitat: - 
Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: 4t ESO. Batxillerat. Cicles Formatius. 
 
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: D'octubre a maig. Matins a partir de les 10h fins  
12h 
 
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 12 
  
Dades de contacte per l'activitat 
Regidoria de Gent Gran 
 938140000 ext 2040 
Correu electrònic: gentgran@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Cal disposar d'ordinador, so , projector i pantalla per poder veure el dvd. 
La gestió de dates amb l'organitzador es farà mitjançant el correu electrònic. 
Caldrà que el/la tutor/a del grup que s'inscriu a l'activitat faciliti la seva adreça 
de correu electrònic. 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
Hi haurà un nombre limitat de tallers. Aquests aniran en funció de la 
disponibilitat que tinguin les Sres. voluntàries del Grup de Dones amb 
memòria. 
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31. La Memòria del Futur: Fes-me'n cinc cèntims... 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
 
Descripció:  
Com a activitat paral·lela al 6è volum de la Memòria del Futur, titulat "Fes-me 
cinc cèntims...", es proposa el coneixement del comerç d'antany a la nostra 
ciutat. Una voluntària del Grup de Dones amb Memòria i un/a tècnic/a de 
l'ajuntament, es desplaçaran a l'aula amb l'objectiu de transmetre aspectes de la 
vida quotidiana del passat que fan referència a les botigues. Els infants 
aprendran com es vivia i es comprava abans, com eren les monedes, els estris 
per mesurar, utensilis per embolicar, com eren els anuncis publicitaris, etc. Es 
proposa complementar aquesta activitat amb un joc didàctic de cartes agrupades 
en 7 famílies, que tracten sobre aquesta temàtica, i que es deixarà a l'aula per a 
què el professorat pugui treballar-ho posteriorment amb l'alumnat, si ho creu 
oportú. 
  
Objectius didàctics 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Donar a conèixer com es vivia i es comprava abans, com eren les monedes, els 
estris per mesurar, utensilis per embolicar, com eren els anuncis publicitaris, etc. 
Recuperar el patrimoni històric col·lectiu i, en aquest cas, recuperar les botigues 
de Vilanova i la Geltrú, utensilis, mesures, monedes... del comerç d'antany 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendre a valorar a les persones grans portadores d'un bagatge que cal 
conèixer i preservar 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Valorar les experiències i coneixements de la Gent Gran i en especial de les 
voluntàries que assisteixin a l'aula com a testimonis 
  
Procediments 
Tipus d'activitat: Activitat on a partir de les vivències de les voluntàries 
s'analitza el tema triat 
  
Metodologia: Activitat on una voluntària del Grup de Dones Amb Memòria en 
qualitat de testimoni dona a conèixer a les generacions més joves les seves 
vivències com era abans el comerç. Acompanyarà a les voluntàries un/una 
tècnic/tècnica municipal. Caldrà que el professorat prepari prèviament algunes 
preguntes amb l'alumnat. També procurarà que els nens intervinguin de forma 
ordenada Es proposa complementar aquesta activitat amb un joc didàctic de 
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cartes agrupades en 7 famílies, que tracten sobre aquesta temàtica, i 
que es deixarà a l'aula per a què el professorat pugui treballar-ho posteriorment 
amb l'alumnat, si ho creu oportú. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat haurà preparat prèviament amb 
l'alumnat preguntes o dubtes sobre el tema 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
E.PRIM-5è 
  
E.PRIM-6è 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: D'octubre a maig. Matins a partir de les 10h fins les 
12h 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 12 
  
Dades de contacte per l'activitat 
   
Nom i cognoms: -Regidoria de Gent Gran 
  
Telèfon: -938140000 ext 2040 
  
Correu electrònic: gentgran@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
La gestió de dates amb l'organitzador es farà mitjançant el correu electrònic. 
Caldrà que el/la tutor/a del grup que s'inscriu a l'activitat faciliti la seva adreça 
de correu electrònic. 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
Hi ha un nombre limitat de tallers. Aquests aniran en funció de la 
disponibilitat que tinguin les voluntàries del Grup de Dones amb 
Memòria que assisteixen com a testimonis. 
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32. La Memòria del Futur: Sobreviure 
 
Àmbit:  
  
Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
Treball del 3r volum de la Col·lecció La Memòria del Futur. Els temes tractats 
estan elaborats per a complimentar les assignatures d'Història Contemporània i 
Educació per a la Ciutadania. L'activitat té una durada d'una hora. El tema es 
presenta al grup classe a través del passi d'un dvd que recull les experiències de 
protagonistes vinculades al tema de Vilanova i la Geltrú. Una voluntària del Grup 
de Dones amb Memòria assistirà en qualitat de protagonistes assistirà a la sessió 
per fer un col•loqui sobre el tema. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
Conèixer a partir de vivències com la Guerra Civil o la Segona Guerra Mundial 
van marcar les trajectòries vitals de moltes persones. Tractament de la vida a 
l'exili, als camps de refugiats i als de concentració 
Explicar des de la experiència viscuda una visió més humana i propera dels 
conceptes teòrics reflectits als llibres de text d'història del nostre país. 
  
 Referits a procediments:  
Aprendre del passat i de la ma de les generacions anteriors per no cometre els 
mateixos errors. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
Valorar les persones grans, portadores d'un bagatge que cal preservar si volem 
construir un món lliure dels errors del passat. 
  
 Procediments 
   
Tipus d'activitat: Els temes tractats estan elaborats per a complimentar les 
assignatures d'Història Contemporània i Educació per a la Ciutadania. L'activitat 
té una durada d'una hora. 
  
Metodologia: El tema es presenta al grup classe a través del passi d'un dvd 
(30minuts aprox) que recull les experiències de protagonistes de Vilanova i la 
Geltrú que varen sobreviure a camps de concentració. Una voluntària del grup de 
Dones amb Memòria, en qualitat de testimoni assistirà a la sessió per fer un 
col•loqui sobre el tema acompanyat/ada per un/una tècnic/tècnica de la 
Regidoria de Gent Gran . El passi del dvd s'acompanya amb un llibre pel grup 
classe on es treballen els conceptes històrics generals. 
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Suport per preparar l'activitat: Sala amb ordinador amb so, projector i 
pantalla 
 
El professorat haurà treballat prèviament amb l'alumnat les possibles preguntes, 
dubtes 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: Batxillerat. Cicles Formatius 
  
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: D'octubre a abril. Matins a partir de les 10h fins les 
12h 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 12 
  
Dades de contacte per l'activitat 
   
Nom i cognoms: -Regidoria de Gent Gran 
  
Telèfon: -938140000 ext 2040 
  
Correu electrònic: gentgran@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Cal disposar d'ordinador, projector i pantalla per poder veure el dvd. La gestió de 
dates amb l'organitzador es farà mitjançant el correu electrònic. Caldrà que el/la 
tutor/a del grup que s'inscriu a l'activitat faciliti la seva adreça de correu 
electrònic. 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
Hi haurà un nombre limitat de tallers. Aquests aniran en funció de la 
disponibilitat que tinguin les Sres. voluntàries del Grup de Dones amb 
Memòria que assisteixin en qualitat de testimonis 
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33. La Memòria del Futur: Tardes de cinema 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
Com activitat paral·lela al 10è volum de la col·lecció La Memòria del Futur titulat 
Tardes de Cinema, es proposa descobrir les vivències que reflecteixen la història 
social de fets quotidians. En aquest volum s'analitza com era el temps de lleure, 
concretament el cinema per a molts vilanovins i vilanovines. 
Es presenta al grup classe mitjançant un documental que recull testimonis i 
experiències de persones protagonistes vinculades al tema. El dvd dura uns 25 
minuts. Seguidament es realitza tertúlia amb les persones grans que 
acompanyen l'activitat. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Entendre com els esdeveniments històrics i socials marquen i condicionen el 
cinema. 
Conèixer els mecanismes de control polític que va tenir el cinema durant la 
dictadura 
  
Referits a procediments:  
  
Conèixer la història del cinema local 
Entendre la importància del cinema com a element de lleure i de finestra oberta 
cap a l'exterior per la societat 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Reconèixer el valor de les experiències viscudes de la gent gran i en especial de 
les voluntàries que assisteixin a l'aula com a testimonis 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Activitat on a partir de les vivències de les voluntàries 
s'analitza el tema triat 
  
Metodologia: El tema es presenta al grup classe a través del passi d'un dvd que 
recull les experiències dels protagonistes vinculats al tema que es presenta, amb 
una durada aproximada de 30 minuts. A la sessió assistirà una voluntària del 
Grup de Dones amb Memòria que en qualitat de testimoni amplia el tema amb 
les seves vivències, donant a conèixer a les generacions més joves, com era el 
lleure i en especial el fet d'anar al cinema, a Vilanova i la Geltrú . Acompanya les 
voluntàries un/una tècnic/tècnica municipal. Caldrà que el professorat prepari 
prèviament algunes preguntes amb l'alumnat. També procurarà que els nens 
intervinguin de forma ordenada 
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Suport per preparar l'activitat: Sala amb ordinador amb so, projector i 
pantalla 
  
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: 3r i 4t ESO 
  
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: D'octubre a maig. Matins a partir de les 10h fins les 
12h 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 12 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Gent Gran 
  
Telèfon: -938140000 ext 2040 
  
Correu electrònic: gentgran@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Cal disposar d'ordinador, projector i pantalla per poder veure el dvd. La gestió de 
dates amb l'organitzador es farà mitjançant el correu electrònic. Caldrà que el/la 
tutor/a del grup que s'inscriu a l'activitat faciliti la seva adreça de correu 
electrònic.  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
Hi haurà un nombre limitat de tallers. Aquests aniran en funció de la 
disponibilitat que tinguin les Sres. voluntàries del Grup de Dones amb 
Memòria 
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34. La Memòria del Futur: Un grapat de memòries. 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Aquest taller vol reflexionar al voltant de la importància de les fonts orals en 
l'estudi de la història local. 
Es realitza amb el suport del Grup de Dones amb Memòria com exemple d'eina 
de transmissió de la memòria femenina, quotidiana i vilanovina vers generacions 
futures. 
El tema es presenta al grup classe mitjançant el material de suport, el dvd, d'uns 
25 minuts aproximadament, i posterior debat i tertúlia amb les persones grans 
que ens acompanyen a la sessió. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer què són les font orals i la transmissió d'experiències de la vida 
quotidiana, amb visió i sensibilitat de dona, que ens permeten explicar i rescatar 
de l'oblit parts de la nostra història local. 
  
Referits a procediments:  
  
Conèixer la importància de les fonts orals en l'estudi de la història local. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Valorar les experiències de la Gent Gran i en especial de les voluntàries que 
assisteixin a l'aula com a testimonis 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visi onatge d'un DVD i posterior col·loqui amb les voluntàries. 
Es realitza amb el suport del Grup de Dones amb Memòria com exemple d'eina 
de transmissió de la memòria femenina, quotidiana i vilanovina vers generacions 
futures. 
  
Metodologia: El tema es presenta al grup classe per un tècnic/a municipal 
mitjançant el material de suport, el dvd, d'uns 25 minuts aproximadament, i 
posterior debat i tertúlia amb les persones grans que ens acompanyen a la 
sessió. 
  
Suport per preparar l'activitat: Sala amb ordinador amb so, projector i 
pantalla 
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Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: 4t ESO. Batxillerat 
  
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: D'octubre a maig. Matins a partir de les 10h fins les 
12h 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 12 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Gent Gran 
  
Telèfon: -938140000 ext 2040 
  
Correu electrònic: gentgran@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Cal disposar d'ordinador, projector i pantalla per poder veure el dvd. La gestió de 
dates amb l'organitzador es farà mitjançant el correu electrònic. Caldrà que el/la 
tutor/a del grup que s'inscriu a l'activitat faciliti la seva adreça de correu 
electrònic. 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
Hi haurà un nombre limitat de tallers. Aquests aniran en funció de la 
disponibilitat que tinguin les Sres. voluntàries del Grup de Dones amb 
Memòria. 
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35. La Memòria del Futur: Viatges de la memòria: entre 
fum i carbó. Itinerari Històric 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
 
Descripció:  
  
Taller consistent en el visionat d\'un DVD d\'una durada aproximada entre 20\'-
30\' que recull els testimonis i les experiències dels protagonistes vinculats al 
món ferroviari de Vilanova i la Geltrú. El tren va tenir una gran importància pel 
desenvolupament de la ciutat i va representar un gran impuls a la indústria, cal 
conèixer i preservar aquest passat que forma part de la nostra història. Alguna 
de les voluntàries del Grup de Dones amb Memòria, en qualitat de testimoni, 
assistiran a la sessió per fer un col·loqui sobre el tema i que els/les estudiants. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Transmetre a les generacions més joves el testimoni dels ciutadans i ciutadanes 
que varen formar part del teixit industrial ferroviari de la localitat, com era la 
vida quotidiana, el treball, el transport i les comunicacions, durant una bona part 
de la història contemporània i els fets de major rellevància al nostre país. (La II 
República, la Guerra Civil, la postguerra, etc) 
 
Referits a procediments:  
  
Conèixer la importància que va tenir el tren per a la nostra ciutat.  
Aportar una visió més humana i propera dels conceptes teòrics reflectits als 
llibres de text d\'història del nostre país. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Valorar les experiències de la Gent Gran i en especial de les voluntàries que 
assisteixin a l'activitat en qualitat de testimonis 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visionat d'un DVD i posterior col·loqui amb voluntàries del 
Grup de Dones amb Memòria 
  
Metodologia: El tema es presenta al grup classe a través del passi d'un dvd que 
recull les experiències dels protagonistes vinculades al tema que es presenta, 
amb una durada aproximada de 30 minuts. A la sessió assistirà una voluntària 
del Grup de Dones amb Memòria que en qualitat de testimoni ampliarà el tema 
amb les seves vivències, donant a conèixer a les generacions més joves el món  
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el ferrocarril de Vilanova i la Geltrú que elles varen conèixer. Acompanya les 
voluntàries un/una tècnic/tècnica municipal. Caldrà que el professorat prepari 
prèviament algunes preguntes amb l'alumnat. També procurarà que els nens 
intervinguin de forma ordenada 
  
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: 3r i 4t ESO. Batxillerat. Cicles Formatius 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: D'octubre a abril.  
Matins de dimarts a divendres, a partir de les 9,30 h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 12 
  
Dades de contacte per l'activitat 
   
Nom i cognoms: -Regidoria de Gent Gran 
  
Telèfon: -938140000 ext 2040 
  
Correu electrònic: gentgran@vilanova.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
La gestió de les dates amb l\'organitzador es farà mitjançant el correu electrònic. 
Caldrà que el/la tutor/a del grup que s\'inscriu a l\'activitat faciliti la seva adreça 
de correu electrònic. 
  
Lloc: A la Sala Audiovisual del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. 
  
Observacions:  
L'activitat es realitza a la Sala Audiovisual del Museu del Ferrocarril de 
Vilanova i la Geltrú.  
Hi ha un nombre limitat de tallers. Aquests aniran en funció de la 
disponibilitat que tinguin les Sres. voluntàries del Grup de Dones amb 
Memòria 
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36. La Memòria del Futur: Viatges de la memòria: entre 
fum i carbó. Itinerari Sociològic 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Activitat doble (DVD + visita guiada als elements de la col·lecció del Museu) 
Inclou: 
A) Visionat del documental "Viatges de la memòria: entre fum i carbó", d'una 
durada aproximada entre 20'-30' que recull els testimonis i les experiències dels 
protagonistes vinculats al ferrocarril.  
B) Visita guiada als elements històrics originals de la col·lecció del Museu 
relacionats amb l\'arribada del tren a Vilanova i la Geltrú, incloent algun vehicle 
en procés de restauració. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Donar a conèixer els fets històrics que varen fer possible la construcció del 
ferrocarril, així com la repercussió que va tenir a nivell social i econòmic a 
Vilanova i la Geltrú.  
Transmetre a les generacions més joves el testimoni directe dels ciutadans i 
ciutadanes que van formar part del teixit industrial ferroviari de la localitat, com 
era la vida quotidiana, el treball, el transport i les comunicacions, durant una 
bona part de la història contemporània i els fets de major rellevància al nostre 
país (la II República, la Guerra Civil, la postguerra, etc) 
  
Referits a procediments:  
  
Donar a conèixer la importància i transcendència que ha tingut i que té el tren en 
el desenvolupament de la nostra ciutat. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Tenir una visió més humana i propera dels conceptes teòrics reflectits als llibres 
de text d\'història del nostre país. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Activitat que inclou un visionat d'un DVD de testimonis que 
varen formar part del teixit ferroviari de Vilanova i la Geltrú i una visita guiada 
als elements històrics originals de la col·lecció del Museu del Ferrocarril 
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Metodologia: A) Visionat del documental "Viatges de la memòria: entre fum i 
carbó", d'una durada aproximada entre 20'-30' que recull els testimonis i les 
experiències dels protagonistes vinculats al ferrocarril.  
B) Visita guiada, a càrrec de dinamitzadors del Museu del Ferrocarril, als 
elements històrics originals de la col·lecció del Museu relacionats amb l\'arribada 
del tren a Vilanova i la Geltrú, incloent algun vehicle en procés de restauració 
  
Suport per preparar l'activitat: Caldrà concertar prèviament amb el Museu del 
Ferrocarril l'activitat 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: Batxillerat. Cicles Formatius 
  
Inscripcions 
  
Preu: 2 € . 
  
Forma de pagament:  
  
Al Museu en el moment de la visita 
  
Dies i hores de l'activitat: D\'octubre a abril.  
Matins de dimarts a divendres, a partir de les 10.30 h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 12 
  
Dades de contacte per l'activitat 
   
Nom i cognoms: -Regidoria de Gent Gran 
  
Telèfon: -938140000 ext 2040 
  
Correu electrònic: gentgran@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
La gestió de les dates amb l\'organitzador es farà mitjançant el correu electrònic. 
Caldrà que el/la tutor/a del grup que s\'inscriu a l\'activitat faciliti la seva adreça 
de correu electrònic. 
  
Lloc: Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú 
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37. La Memòria del Futur: Vols ballar? 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Com activitat paral·lela al 9è volum de la col·lecció La Memòria del Futur, titulat 
Vols Ballar?, ens endinsarem en els balls que es feien a la ciutat en diferents 
moments del calendari anual. Reconeixerem, doncs, els llocs dels balls, la seva 
organització, els motius de la celebració, la seva composició, les músiques del 
moment i les socialitzacions que s'establien. 
El tema es presenta al grup classe a través del DVD, material de suport del llibre, 
que recull informació inèdita i complementària. Aquest documental té una durada 
aproximada de 25 minuts que recull els testimonis i les experiències de les 
persones protagonistes vinculades al tema que es presenta. A la sessió assistiran 
aquests protagonistes per a explicar les seves vivències i aportar debat i reflexió 
a la joventut. 
En definitiva, es tracta de transmetre aquests coneixements a les generacions 
més joves pot aportar una visió més humana i propera dels conceptes teòrics 
reflectits als llibres de text d'història del nostre país. Coneixement i enriquiment 
mutu entre diferents generacions, difonent una imatge positiva de l'envelliment. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer com va determinar la ideologia franquista la celebració de les festes 
populars, el ball, la música, etc.. 
  
Referits a procediments:  
  
Reconèixer els llocs de ball i de lleure que va tenir la ciutat 
Reconèixer les persones gran con a portadores d'un bagatge enriquidor, difonent 
una imatge positiva de l'envelliment. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Valorar les experiències i el coneixement i en especial de les voluntàries que 
assisteixin a l'aula com a testimonis 
 
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Transmissió de coneixements a les generacions més joves pot 
aportar una visió més humana i propera dels conceptes teòrics reflectits als 
llibres de text d'història del nostre país. 
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Metodologia: El tema es presenta al grup classe a través del passi d'un dvd que 
recull les experiències dels protagonistes vinculades al tema que es presenta, 
amb una durada aproximada de 30 minuts. A la sessió assistiran una voluntària 
del Grup de Dones amb Memòria que en qualitat de testimonis amplien el tema 
amb les seves vivències, donant a conèixer a les generacions més joves, com era 
el lleure i en especial el fet de ballar, a Vilanova i la Geltrú . Acompanya les 
voluntàries un/una tècnic/tècnica municipal. Caldrà que el professorat prepari 
prèviament algunes preguntes amb l'alumnat. També procurarà que els nens 
intervinguin de forma ordenada 
  
Suport per preparar l'activitat: Sala amb projector amb so, projector i 
pantalla 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: 3r i 4t ESO 
  
Inscripcions 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: D'octubre a maig. Matins a partir de les 10h fins 
12h 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 12 
  
Dades de contacte per l'activitat 
Nom i cognoms: -Regidoria de Gent Gran 
Telèfon: -938140000 ext 2040 
Correu electrònic: gentgran@vilanova.cat 
 
Requisits pel centre:  
És necessari que el centre disposi d'un ordinador, pantalla i projector a l'aula o a 
la sala d'audiovisuals. 
La gestió de dates amb l'organitzador es farà mitjançant el correu electrònic. 
Caldrà que el/la tutor/a del grup que s'inscriu a l'activitat faciliti la seva adreça 
de correu electrònic. 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions: Hi haurà un nombre limitat de tallers. Aquests aniran en 
funció de la disponibilitat que tinguin les Sres. voluntàries del Grup de 
Dones amb Memòria 
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38. L'Art de la Capoeira Angola: l'alegria pel cos i l'ànima 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
L'Associació de Capoeira Comunitat Garraf vol donar a conèixer i promoure entre 
la Comunitat Educativa i ciutadania de Vilanova i la Geltrú, els beneficis 
terapèutics individuals i col·lectius de la pràctica artística i cultural de la Capoeira 
Angola. 
La Capoeira Angola és un Art que integra el cant, la música popular, d'important 
càrrega pedagògica i espiritual, la dansa i l'aprenentatge del Joc de la Capoeira.  
És un Art de supervivència i memòria col·lectiva front l'adversitat.  
És una Cultura en resposta a la terrible situació d'esclavitud, que va néixer dels 
pobles africans colonitzats, provinents d'Angola majoritàriament, sotmesos i 
desarrelats per l'Imperi Portuguès al Brasil, al segle XVI. 
La seva pràctica aporta rellevants beneficis a moltes esferes de l'individu, així 
com del col·lectiu, donat que és una pràctica integradora que cal portar a terme 
en grup.  
Mitjançant la Roda, cercle format pels capoeiristes, els individus participen d'un 
Art Grupal, ja sigui cantant, ja sigui tocant els instruments, per donar vida a un 
Joc que es desenvolupa en parelles en mig del cercle.  
El Joc de la Capoeira combina la dansa i la bona pràctica del simulacre de lluita. 
L'esperit de bon angoler ens fa coratjosos i creatius davant el simulacre d'atac 
del nostre company; humils i honestos quan som nosaltres els catalitzadors 
d'aquest Art de preguntes i respostes. Treballa l'esperit de l'individu per poder 
fer front la complexitat de la vida. Ens allibera de les nostres càrregues diàries, 
mitjançant la dansa i la música. Ens proporciona la tan necessària empatia i 
solidaritat en aquests temps. Inspira la creativitat, picardia i gestió de les 
emocions, tot treballant el cos, la ment i l'ànima, i no descuida mai als 
companys: donat que és un Joc per fer amics i valorar la vida. 
 
Activitat informativa i introductòria a l'Art de la Capoeira Angola. Volem donar a 
conèixer els seus orígens, sentit i funció social, així com mostrar de manera 
pràctica, els beneficis que ens aporta pel cos i l'ànima, tant per l'individu com per 
la comunitat. 
La seva pràctica, que es desenvolupa en grup (Roda), integra la música (cant i 
instruments) i les arts del moviment (dansa i joc capoerístic) i ens ensenya a 
viure amb l'alegria, la serenitat i el coratge necessaris per tal de fer front les 
dificultats inherents de la vida. 
 
 
Metodologia teòrica-pràctica: 
 
Introducció a l'Art de la Capoeira Angola: orígens i fonaments (breu explicació 
dels seus elements i significat) 
Exercicis bàsics per l'escalfament i la flexibilitat del cos 
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Mostra i pràctica del Joc de la Capoeira (amb i dirigit pel professor Oscar Garcia) 
La Música, els instruments i les cançons: som-hi! Cantem tots 
 
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer el valor terapèutic i social, tant per l'individu com per la comunitat, de 
la pràctica de l'Art de la Capoeira Angola. 
Aprendre les bases del seu Art: la Música (instruments i cant de caràcter folklòric 
i forta càrrega espiritual), la Dansa (ginga: base de moviment rítmic per 
desenvolupar el Joc), el Joc de la Capoeira (simulacre de lluita realitzat en 
parelles basat en el diàleg de pregunta/resposta), la Roda: cercle format pels 
capoeiristes on es desenvolupa aquest Art grupal. 
L'Associació de Capoeira Comunitat Garraf vol donar a conèixer i promoure entre 
la Comunitat Educativa i ciutadania de Vilanova i la Geltrú, els beneficis 
terapèutics individuals i col·lectius de la pràctica artística i cultural de la Capoeira 
Angola. 
La Capoeira Angola és un Art que integra el cant, la música popular, d'important 
càrrega pedagògica i espiritual, la dansa i l'aprenentatge del Joc de la Capoeira.  
És un Art de supervivència i memòria col·lectiva front l'adversitat.  
És una Cultura en resposta a la terrible situació d'esclavitud, que va néixer dels 
pobles africans colonitzats, provinents d'Angola majoritàriament, sotmesos i 
desarrelats per l'Imperi Portuguès al Brasil, al segle XVI. 
  
  
Referits a procediments:  
  
La seva pràctica aporta rellevants beneficis a moltes esferes de l'individu, així 
com del col·lectiu, donat que és una pràctica integradora que cal portar a terme 
en grup.  
Mitjançant la Roda, cercle format pels capoeiristes, els individus participen d'un 
Art Grupal, ja sigui cantant, ja sigui tocant els instruments, per donar vida a un 
Joc que es desenvolupa en parelles en mig del cercle.  
El Joc de la Capoeira combina la dansa i la bona pràctica del simulacre de lluita. 
L'esperit de bon angoler ens fa coratjosos i creatius davant el simulacre d'atac 
del nostre company; humils i honestos quan som nosaltres els catalitzadors 
d'aquest Art de preguntes i respostes. Treballa l'esperit de l'individu per poder 
fer front la complexitat de la vida. Ens allibera de les nostres càrregues diàries, 
mitjançant la dansa i la música. Ens proporciona la tan necessària empatia i 
solidaritat en aquests temps. Inspira la creativitat, picardia i gestió de les 
emocions, tot treballant el cos, la ment i l'ànima, i no descuida mai als 
companys: donat que és un Joc per fer amics i valorar la vida. 
 
Activitat informativa i introductòria a l'Art de la Capoeira Angola. Volem donar a 
conèixer els seus orígens, sentit i funció social, així com mostrar de manera 
pràctica, els beneficis que ens aporta pel cos i l'ànima, tant per l'individu com per 
la comunitat. 
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Referits a valors, actituds i normes:  
  
-La seva pràctica, que es desenvolupa en grup (Roda), integra la música (cant i 
instruments) i les arts del moviment (dansa i joc capoerístic) i ens ensenya a 
viure amb l'alegria, la serenitat i el coratge necessaris per tal de fer front les 
dificultats inherents de la vida, a respectar al company i a fomentar l'autoestima 
  
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Activitat Esportiva/Taller 
Metodologia teòrica-pràctica: 
 
Introducció a l'Art de la Capoeira Angola: orígens i fonaments (breu explicació 
dels seus elements i significat) 
Exercicis bàsics per l'escalfament i la flexibilitat del cos 
Mostra i pràctica del Joc de la Capoeira (amb i dirigit pel professor Oscar Garcia) 
La Música, els instruments i les cançons: som-hi! Cantem tots 
  
Metodologia: Exercitació/pràctica 
  
Suport per preparar l'activitat: -Lector, reproductor de música: Lector de CD, 
MP3 amb altaveus, sala per activitats físico-esportives 
  
Forma de treball durant l'activitat: -Grup classe 
  
Cursos als que s'adreça: P5. Primària. ESO. Batxillerat. Professorat. Escola 
d’art. Pares i mares. Comunitat Educativa. Cicles Formatius 
  
Inscripcions 
  
Preu: 2 euros per persona. Per grups de 6 a 15 persones > preu unitari per tota 
l'activitat (90 min): 30 euros a pagar per tot el grup. A partir de 16 persones > 2 
euros x persona (tota l'activitat) 
  
Forma de pagament: metàl·lic a efectuar el dia de l'activitat 
  
Dies i hores de l'activitat: A convenir amb el Centre 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 6 
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Dades de contacte per l'activitat 
  
Associació Capoeira Garraf  
Nom i cognoms: -Glòria Pandis Gallo 
Telèfon: -676471078 
Correu electrònic: asociacioncapoeiragarraf@gmail.com 
  
Requisits pel centre:  
  
Aula d'activitats físiques o espai lliure de mobiliari (depenent de la quantitat de 
persones a realitzar l'activitat). 
 
Equip de música (si no en disposa el centre, comunicar-ho a la coordinadora de 
l'activitat per tal d'aportar-ne un) 
  
Requisits per l'alumne:  
  
-Aigua i roba esportiva 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
Tots els membres de la Comunitat Educativa. 
Des de P3 a joves i adults (batxillerat, Cicles Formatius, professorat, 
AMPA...). 
La pràctica de la Capoeira Angola s'inicia a qualsevol edat. 
L'Associació CACOMGA adapta perfectament l'activitat al nivell, 
capacitats i característiques del grup sol·licitant. 
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39. Missives entre generacions 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
L'activitat proposa l'intercanvi entre infants i gent gran que viu en alguna de les 
residències o centres de dia de Vilanova i la Geltrú. S'organitzaran en tàndems 
escola-residència amb qui es mantindrà el contacte durant tot el curs. 
Els intercanvis tindran la periodicitat que es pactarà entre la residència i l'escola 
abans d'iniciar-se l'activitat, tot i què existeixen determinades dates 
especialment apropiades com són Nadal, Carnaval, Sant Jordi o altres festes 
populars. 
Amb la finalitat d'enfortir els vincles iniciats durant el primer any i si l'escola, les 
residències o centres de dia ho creuen oportú, la participació pot continuar 
durant els següents cursos de primària. Així, els lligams iniciats un primer any es 
podrien anar mantenint fins al final del cicle. La proposta és arribar a consolidar 
la relació entre les escoles i les residències mitjançant activitats conjuntes, que 
es concretarien a principi de curs. A tall d'exemple podrien ser activitats lligades 
amb el Carnaval, els horts urbans, els jocs tradicionals i/o de taula, la història i 
els costums de VNG, biblioteca-lectura, etc... La continuïtat dels grups, no va en 
detriment que un altre grup de la mateixa escola vulgui iniciar-se en les missives 
entre les generacions. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
Potenciar la relació, el coneixement i el reconeixement mutu entre realitats ben 
diverses, entre els infants i les persones grans, algunes d'elles amb dificultats 
d'autonomia personal. 
  
Referits a procediments:  
Enriquir els valors de la solidaritat cap a les persones grans. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
Fomentar l'estima i el reconeixement cap a les persones grans 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Intercanvi entre infants i gent gran que viu en alguna de les 
residències o centres de dia de Vilanova i la Geltrú, especialment en dates 
senyalades a través de visites, treballs manuals, fotografies, cartes, webcam.  
Les Missives poden ser pels mitjans que es cregui oportú: cartes, fotografies, 
treballs manuals, webcam, així com visites directes als avis. Es recomana, que 
en la mesura del possible, durant el curs els intercanvis siguin trobades directes 
ja que el fet que puguin compartir una estona junts enriqueix les relacions i 
afavoreix la comprensió mútua. 
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Metodologia: A principi de curs, des de la Regidoria de Gent Gran, es 
comunicarà a l'escola la Residència o el Centre de Dia amb qui es mantindrà el 
contacte.  
A l'octubre es farà una trobada tutor/a, el/la responsable de la residència o 
centre de dia i el/la tècnic/a de l'Ajuntament per pactar la periodicitat dels 
intercanvis durant el curs. 
Del 20 al 31 d'octubre s'explicarà al grup classe els continguts i objectius de 
l'activitat.  
Maig/juny se celebrarà una festa de cloenda. 
  
Suport per preparar l'activitat: Es mantindrà una reunió inicial entre els/les 
mestres del curs participant a les Missives i el/la responsable de la Residència o 
del Centre de Dia 
 
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: 5è  i 6è primària  
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Octubre: Trobada tutor/a-residència-tècnic/a 
municipal per concretar el funcionament de l'activitat durant tot el curs. 
Del 20 al 31 d'octubre s'explicarà al grup classe els continguts i objectius de 
l'activitat. 
Maig/Juny se celebrarà la festa de cloenda. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 1 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Gent Gran 
Telèfon: -938140000 ext 2040 
 Correu electrònic: gentgran@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
La gestió de dates amb l'organitzador es farà mitjançant el correu electrònic. 
Caldrà que el/la tutor/a del grup que s'inscriu a l'activitat faciliti la seva adreça 
de correu electrònic. 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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40. Musicoteràpia amb Bols Tibetans 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
 
Descripció:  
La teràpia de so amb els BOLS TIBETANS és una tècnica d'harmonització natural 
que actua en la forma físic, emocional, mental i espiritual. Podem definir-lo com 
a Musicoteràpia que és l'aplicació científica de curació so que té la capacitat de 
descongestió i relaxar-se a través de la vibració. 
El So i vibració que emeten els Bols Tibetans destensen músculs, equilibrant el 
cos d'energia i dissolució de bloquejos i activen les nostres cèl·lules penetrant 
profundament en tot el nostre ésser. 
Produeixen en aquells que ho escolten, una sèrie d'efectes i sensacions en el cos, 
la ment i l'esperit. A través d'aquests sons suaus i les seves vibracions baixa el 
ritme cardíac, pressió arterial, respiració i tensió neuromuscular . 
La freqüència d'ones cerebrals descendeix considerablement a estats de profunda 
calma i serenitat. 
El seu so envolta el cos com una ona, proporcionant una experiència semblant a 
un massatge subtil o una meditació profunda i serena. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
Els Bols Cantors del Tibet són alta tecnologia mental. Al costat de la veu humana 
són probablement els instruments més poderosos per aconseguir un estat de pau 
interior i de lucidesa mental.  
Les campanes del Tibet són instruments metamusicals, concebuts, dissenyats i 
fabricats des de fa segles per curar i pal·liar la malaltia i el dolor, per aconseguir 
estats elevats de ment i consciencia. 
El so dels Bols Tibetans ens ajuda a assolir l\'harmonia interior, ens revitalitza i 
omple d\'energia. A més, produeixen un efecte en l\'oient benèfic i plaent que 
recordarà sempre. 
- Què son els Bols Tibetans i breu historia de l'origen dels Bols Tibetans  
- Formes de tocar els Bols  
- El Sò, les mides i els Materials dels Bols . 
- Efectes i usos dels Bols  
- Relació dels Bols amb els Xacres 
Es realitzarà una Relaxació on la Mestra tocarà els Bols i els alumnes estirats es 
relaxaran.  
Al final hi ha un petit temps per interactuar i experimentar amb els Bols.  
Al final els alumnes sentiran Pau, Alegria i Benestar.  
 
Els beneficis que l'alumne notarà al final de la sessió son: 
- Relaxació Muscular 
- Alleujament de l’estrès i Ansietat 
- Millora la Concentració 
- Calma la Ment 
 



Convivència, ciutadania, equitat 
 

 

80 

 

  
Referits a procediments:  
  
L'alumne, després d'haver ESCOLTAT el so dels Bols Tibetans , es relaxarà tot 
estirat tot observant els efectes dels Bols .  
Finalment EXPERIMENTARÀ tot MANIPULANT els Bols Tibetans per si sol. També 
es treballarà en grup amb altres companys, interactuant i experimentant amb els 
instruments. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Cal ser puntual i arribar a l'hora per realitzar l'activitat. 
La Mestra Lali Jasjeev Kaur explicarà les NORMES d'us , que cal RESPECTAR i 
com TENIR CURA dels Instruments , ja que son delicats . 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Taller de Musicoterapia amb Bols Tibetans . Teràpia de So. 
  
Metodologia: Aquesta activitat Sanadora i Relaxant requereix de molta Atenció i 
concentració, així com ordre per part dels alumnes.  
Els alumnes MANIPULARAN els instruments , aprenent per ells mateixos. 
  
Suport per preparar l'activitat: -Activitat a realitzar en aula polivalent amb 
Màrfegues o gimnàs. 
  
Forma de treball durant l'activitat: -En grup classe màxim 30 alumnes aprox. 
  
Cursos als que s'adreça: Primària. ESO. Batxillerat. Educació Especial. 
Escola d’art. PFI. UEC. JPO. Cicles Formatius 
   
Inscripcions 
  
Preu: 1 € per alumne/a. 
  
Forma de pagament: Al comptat 
  
Dies i hores de l'activitat: Matins o tardes a concretar , segons disponibilitat 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
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Dades de contacte per l'activitat 
  
Associació Fem Unió. www.femunio.com  
  
Nom i cognoms: Lali Jasjeev Kaur & Diego Delgado 
  
Telèfon: 639934623/ 606807109 
  
Correu electrònic: lali.j@hotmail.com 
  
Requisits pel centre:  
  
a la sala polivalent , gimnàs on poder estirar-se o a l'aula 
  
Requisits per l'alumne:  
  
-Activitat INCLUSIVA Oberta a tothom 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
Terapia de So. 
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41. Ni uniformes ni etiquetes 1ª fase 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
Ni uniformes ni etiquetes és un taller formatiu d'Educació per la Justícia Global 
que realitza la Fundació Akwaba centrat en les temàtiques de gènere i 
interculturalitat. L'objectiu és formar uns infants i un jovent crític amb les 
actituds racistes i sexistes; capaç d'identificar les discriminacions i desigualtats 
de gènere i d'interculturalitat, i capaç de generar propostes de transformació en 
el centre educatiu, l'entorn local i el global. Centra l'activitat en la transformació 
individual, del grup-classe i del centre.  
Es divideix en 5 mòduls formatius amb un total de 14h dinamitzats per talleristes 
d'Akwaba amb la col·laboració del professorat. Els 3 primers són teorico-pràctics 
i als altres 2 es posen en pràctica algunes actuacions i propostes de 
transformació i sensibilització al propi centre. 
  
Objectius didàctics 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Donar valor positiu a la diversitat i facilitar la relació (participació i interacció) 
entre persones. 
Qüestionar el racisme i el sexisme a l'entorn més immediat  
Conèixer la situació de desigualtat i discriminació a diferents països 
  
Referits a procediments:  
  
Reconèixer les actituds sexistes i racistes que existeixen en l'entorn més 
immediat així com a altres indrets  
Identificar desigualtats i discriminacions negatives entre nens i nenes  
Copsar desigualtats de gènere i interculturals al món global 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Saber desenvolupar actituds cooperatives, solidàries i crítiques davant de les 
diferents situacions de discriminació per motiu de gènere, sexe i opció afectivo-
sexual tant de l'àmbit escolar com de l'entorn proper.  
Construir relacions inclusives basades en el respecte, el diàleg i l'enriquiment 
mutu entre totes les persones i grups socials, rebutjant els estereotips, prejudicis 
i discriminacions per motius d'origen o pertinença 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Taller de formació teorico-pràctica en Justícia Global 
  
Metodologia: Activitat d'investigació i acció participativa (IAP) 
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Suport per preparar l'activitat: Cal una reunió de programació, acordar 
mecanismes de seguiment i avaluació,  
Cal aula amb ordinador, so i projector. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: De 4t a 6e primària. ESO 
  
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: A concretar 
  
Nombre de sessions: 5 
  
Durada de les sessions: 14 hores 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Fundació Akwaba 
Nom i cognoms: Núria Gomez Camprubí 
Telèfon: 93 400 76 96 
Correu electrònic: educatiu@fundacioakwaba.cat 
Amb el suport Regidoria de Convivència i Equitat 
  
Requisits pel centre:  
  
Acceptació pla de treball. 
Disposar d'aula amb projector, pantalla i so 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions: Aquesta activitat pertany a una campanya promoguda 
per La Fundació Akwaba, entitat que promou la participació i la 
corresponsabilitat per generar una societat més justa mitjançant la 
formació.  
Hi haurà un nombre limitat de tallers. Aquests aniran en funció de la 
disponibilitat de l'entitat per realitzar-ho. 
Desprès de la 1ª fase, es preveu la possibilitat de continuar amb un 
segona 2ª etapa ( curs escolar 2017-2018) on a partir dels 
coneixements adquirits el primer any, es posa en pràctica l'aprenentatge 
i servei fora del centre escolar. 
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42. Per què em tractes així? Què saps de mi? Taller sobre 
la diversitat i la discriminació 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
A partir d'una presentació interactiva es promou l'intercanvi d'experiències i 
opinions entre totes les persones que hi participen. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Reflexionar al voltant d'aquesta temàtica 
- Explicar i detectar l'existència de tractes discriminatoris en la vida quotidiana. 
Tots i totes podem discriminar i ser discriminats/es. 
  
Referits a procediments:  
  
- Donar eines per detectar i fer front a les situacions en què es produeix un 
tracte injust o discriminatori. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-Identificar els prejudicis: què són, com sorgeixen i incideixen en les nostres 
actituds. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: - Taller 
  
Metodologia: A partir d'una presentació interactiva es promou l'intercanvi 
d'experiències i opinions entre totes les persones que hi participen. 
  
Suport per preparar l'activitat: - Projector i ordinador 
  
Forma de treball durant l'activitat: -Grup classe i petits grups 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
ESO-3r 
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Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir d'octubre 
Matins, a convenir. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Convivència i Equitat 
   
Telèfon: 93 814 00 00 ext3370 
  
Correu electrònic: convivencia@vilanova.cat 
   
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
En aquest taller és aconsellable la presència del tutor/a atès que tracta 
temes que poden facilitar el treball de cohesió que es realitza a les 
tutories. Si es considera necessari, es fa una reunió prèvia amb el 
tutor/a per a concretar aspectes metodològics i/o de contingut del 
taller. 
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43. Premi Carta a qui maltracta 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
L'Associació de dones La Frontissa i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
convoquen aquest premi per promoure la sensibilització del jovent davant la 
violència masclista, amb la redacció d'una carta original i inèdita (en català), no 
premiada en d'altres concursos.  
El seu contingut serà el missatge enviat a una persona maltractadora.  
L'extensió no excedirà de dues pàgines escrites en Word lletra mida 12, tipus 
Times New Roman, Arial o similar, amb interlínies tipus senzill. Cada autor/a 
podrà presentar únicament a concurs un treball.  
La carta anirà signada amb un pseudònim i es presentarà a la secretaria del 
centre educatiu, en un sobre tancat. Dins d'aquest sobre s'inclourà un altre sobre 
tancat, on a l'interior hi figuraran les següents dades de l'autor/a de la carta: 
nom i cognoms, edat, curs i centre educatiu.  
El concurs concedirà un únic premi de 100   a l'obra guanyadora i s'obsequiarà 
amb un lot de llibres al primer premi i a la persona finalista que ocupi el segon 
lloc.  
En la valoració de les cartes presentades es tindrà en compte l'adequació del text 
a la temàtica del premi, la vessant literària i la vessant social. La selecció es farà 
per un jurat composat per tres membres que designaran les entitats 
organitzadores. 
  
  
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
Promoure la sensibilització de la població davant la violència masclista 
  
Referits a procediments:  
L'Associació de dones La Frontissa i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
convoquen aquest premi per promoure la sensibilització del jovent davant la 
violència masclista, amb la redacció d'una carta original i inèdita (en català), no 
premiada en d'altres concursos.  
El seu contingut serà el missatge enviat a una persona maltractadora.  
L'extensió no excedirà de dues pàgines escrites en Word lletra mida 12, tipus 
Times New Roman, Arial o similar, amb interlínies tipus senzill. Cada autor/a 
podrà presentar únicament a concurs un treball.  
La carta anirà signada amb un pseudònim i es presentarà a la secretaria del 
centre educatiu, en un sobre tancat. Dins d'aquest sobre s'inclourà un altre sobre 
tancat, on a l'interior hi figuraran les següents dades de l'autor/a de la carta: 
nom i cognoms, edat, curs i centre educatiu. 
 
El concurs concedirà un únic premi de 100   a l'obra guanyadora i s'obsequiarà 
amb un lot de llibres al primer premi i a la persona finalista que ocupi el segon 
lloc.  
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En la valoració de les cartes presentades es tindrà en compte l'adequació del text 
a la temàtica del premi, la vessant literària i la vessant social. La selecció es farà 
per un jurat composat per tres membres que designaran les entitats 
organitzadores. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Concurs 
  
Cursos als que s'adreça: 3r i  4t ESO. 1r i 2n batxillerat 
 
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Les cartes es faran arribar a l'Espai d'Equitat 
(Ajuntament, Plaça de la Vila, 8) per part de cada centre i com a màxim fins el 
20 de novembre de 2017. El lliurament del premi es farà al voltant del dia 25 de 
novembre, Dia Internacional de la No Violència envers les Dones, prèvia 
comunicació als centres participants. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Convivència i Equitat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext3370 
Correu electrònic: convivencia@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Cada centre nomenarà una persona docent, responsable d'impulsar, assessorar i 
recollir els treballs presentats, i comunicar-ho a la persona que coordina de 
l'Espai d'Equitat. Caldrà que, en el moment de la inscripció, aquesta persona 
docent faciliti la seva adreça de correu electrònic. Així mateix, es comprometen a 
fer arribar els treballs del seu centre educatiu a l'Espai d'Equitat de l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, abans del dia 20 de novembre de 2017 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions: L'organització es reserva el dret de l'ús, anònim i en 
interès social, d'alguns dels materials que es presenten a concurs, cosa 
que implicarà la renúncia dels drets per part de les persones que 
concursen i de les que les representen. 
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44. Premi de Civisme VNG Casa teva  
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
 
Descripció:  
La Regidoria de Convivència i Equitat convoca un premi per sensibilitzar a la 
joventut de la ciutat al voltant del civisme i la convivència. La idea és que 
l'alumnat es senti publicitari per un dia i pensi i gravi un espot, en català, amb el 
telèfon mòbil, tablet o similar, de màxim 5 minuts, que incorpori un eslògan amb 
l'objectiu de promoure actituds que propiciïn el bé comú a l'espai públic per 
afavorir una relació positiva a  la ciutat. 
 
Les gravacions es presentaran amb un llapis de memòria dins d'un sobre tancat, 
a la secretaria del centre educatiu, signat amb un pseudònim. A l'interior 
d'aquest sobre s'inclourà un altre sobre tancat, on hi figuraran les següents 
dades de l'autor/a: nom i cognoms, edat, telèfon, mail, curs i centre educatiu. En 
aquesta convocatòria hi poden participar joves de 2n i 3r ESO. El concurs 
concedirà un premi a l'obra guanyadora. 
 
En la valoració de les gravacions presentades es tindrà en compte: la creativitat, 
l'originalitat, l'adequació de la gravació a la temàtica del premi, la vessant 
audiovisual i la vessant social.  
No s'admetran treballs que tinguin continguts polítics, obscens, xenòfobs, 
sexistes o altres temàtiques que atemptin contra la dignitat de les persones 
La selecció es farà per un jurat composat per tres membres que designarà 
l'Ajuntament. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
- Sensibilitzar a la joventut en la promoció d'actituds que propiciïn el bé comú en 
l'ús de l'espai públic 
  
Referits a procediments:  
La Regidoria de Convivència i Equitat convoca un premi per sensibilitzar a la 
joventut de la ciutat al voltant del civisme i la convivència. La idea és que 
l'alumnat es senti publicitari per un dia i pensi i gravi un espot, en català, amb el 
telèfon mòbil, tablet o similar, de màxim 5 minuts, que incorpori un eslògan amb 
l'objectiu de promoure conductes cíviques a l'espai públic per afavorir una bona 
convivència a la ciutat. Les gravacions es presentaran amb un llapis de memòria 
dins d'un sobre tancat, a la secretaria del centre educatiu, signat amb un 
pseudònim.  A l'interior d'aquest sobre s'inclourà un altre sobre tancat, on hi 
figuraran les següents dades de l'autor/a: nom i cognoms, edat, telèfon, mail, 
curs i centre educatiu. En aquesta convocatòria hi poden participar joves de 2n i 
3r ESO. El concurs concedirà un premi a l'obra guanyadora. 
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En la valoració de les gravacions presentades es tindrà en compte: la creativitat, 
l'originalitat, l'adequació de la gravació a la temàtica del premi, la vessant 
audiovisual i la vessant social.  
No s'admetran treballs que tinguin continguts polítics, obscens, xenòfobs, 
sexistes o altres temàtiques que atemptin contra la dignitat de les persones 
La selecció es farà per un jurat composat per tres membres que designarà 
l'Ajuntament. 
   
Procediments 
Tipus d'activitat: -Concurs 
  
Metodologia: Concurs 
  
Cursos als que s'adreça: 2n i 3r primària 
  
Inscripcions 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Cal concertar visita amb el grup classe per explicar i 
motivar la participació 
Podran fer arribar les gravacions mitjançant llapis de memòria a la Regidoria de 
Convivència i Equitat (Casa Olivella, 2n pis, plaça de la vila, 12) com a màxim 
fins el 30 de març de 2018. Es farà saber als centres i persona guanyadora el dia 
de lliurament del premi. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
Regidoria de Convivència i Equitat  
Telèfon: 93 814 00 00 ext3370 
Correu electrònic: convivencia@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
Un cop hagueu efectuat la inscripció d'aquesta activitat, des de la Regidoria de 
Convivència i Equitat contactarem amb el centre per tal de concretar un dia amb 
el grup classe per venir a explicar les bases del concurs. 
Cal concertar visita amb el grup classe per explicar i motivar la participació 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
 
Observacions: L'organització es reserva el dret de l'ús, anònim i en 
interès social, d'alguns dels materials que es presenten a concurs, cosa 
que implicarà la renúncia dels drets per part de les persones que 
concursen. 
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45. Prevenció de l'assetjament i resolució de conflictes 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
 
Descripció:  
 
Mitjançant role playing viure situacions tant de la víctima com assetjador, com 
sobretot el paper important de la majoria silenciosa amb resolució respectuosa 
dels conflictes 
 
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Donar eines per prevenir el bullying que afecta 1 d cada 5 infants o joves i saber 
resoldre pacíficament els conflictes 
  
Referits a procediments:  
  
Mitjançant role playing viure situacions tant de la víctima com assetjador, com 
sobretot el paper important de la majoria silenciosa amb resolució respectuosa 
dels conflictes 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-Apoderament, autoconfiança i autoestima, empatia, relacions respectuoses, 
sense violència 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: -Participativa 
  
Metodologia: realitzar dinàmiques i fer reflexions posteriors 
  
Suport per preparar l'activitat: -gimnàs, passadís o la mateixa classe 
  
Forma de treball durant l'activitat: -activitat amb dinàmiques participatives. 
Implicació dels mestres desitjada. 
  
Cursos als que s'adreça: 5è i 6è primària. ESO. Batxillerat. PFI. Cicles 
Formatius 
 
Inscripcions 
Preu: 60€ tot el grup classe. 
  
Forma de pagament:  
  
Compte bancari Elna, emetem factura 
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Dies i hores de l'activitat: a convenir amb el centre 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 120 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Associació ELNA 
  
Nom i cognoms: cristina Farré Agustín 
  
Telèfon: 649813869 
  
Correu electrònic: info@associacioelna.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
la mateixa classe o en una sala de psico 
pantalla digital per a projecció de curts 
   
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
Fer dinàmiques perquè els i les alumnes reflexionin sobre les 
conseqüències nefastes de l'assetjament i tenir una conducta empàtica 
amb els companys/es 
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46. Sant Jordi, roses contra l'oblit 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
El Programa Roses Contra l' Oblit té 3 moments principals: 
Primer moment: Des d' Amics de la Gent Gran anem al centre per tal d' explicar 
a l'alumnat què és Amics de la Gent Gran, com actua vers les persones grans i 
en aquest context parlar de l'activitat de Sant Jordi (explicació que anirà 
acompanyada de la visualització d'un dvd). És un moment de Sensibilització-
Informació. 
Segon moment: on l'alumnat (en horari de classe amb els seus respectius 
docents), prepara allò que s'ha decidit que oferirà a les persones grans del 
Centres Residencials. Generalment l' alumnat prepara poemes, o fan alguna 
petita representació teatral, o preparen cançons per compartir amb les persones 
grans, etc. 
Tercer moment: Consisteix en la visita a les persones grans del Centre 
Residencial, acompanyats/des pels respectius docents i dinamitzat pel voluntariat 
d' Amics de la Gent Gran. 
És un moment de trobada i d' intercanvi, a on interessa la interacció entre l' 
alumnat que hi participa i les persones grans que reben la visita.  
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
Amb aquesta activitat volem d' una banda promoure la implicació de les 
institucions escolars en la sensibilització sobre l' aïllament social de les persones 
grans. 
En relació a l' alumnat, a la finalització de l' activitat ha de conèixer i saber en 
relació a la problemàtica de la soledat de la gent gran, i específicament sobre la 
soledat que es pot donar en els centres residencials. 
  
Referits a procediments:  
A la finalització d' aquesta activat, l' alumnat ha de saber diferenciar entre què és 
la soledat volguda i soledat no volguda, 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
Els objectius didàctics quant a actituds, valors i normes fan referència al fet que 
amb la participació en aquesta activitat es promou entre l' alumnat el respecte 
vers les persones grans i, per extensió, vers la societat en general. 
També es fomenta la importància de l' estima i l' interès per les persones que 
ens envolten 
Es vol també donar un toc sobre la necessitat de no oblidar-se de les persones 
grans. 
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Procediments 
  
Tipus d'activitat: L' activitat té tres moments: 
1/Un primer moment que consisteix en una exposició-col·loqui sobre què fem a 
Amics de la Gent Gran i on s' explica l' activitat que farem al centre residencial. 
2/La segona part, que és la preparació de material (cançons, flors de paper, obra 
de teatre, etc.), ho faran en l' espai-classe que decideixin els docents 
3/La tercera part consisteix en la visita, juntament amb els seus professors i el 
voluntariat d' Amics de la Gent Gran, al centre residencial que prèviament ha 
estat determinat per l' entitat. 
  
Metodologia: La metodologia, vinculada a cada part o moment de l' activitat 
consisteix en: 
1/Per la primera part, des d' Amics de la Gent Gran fem una xerrada, on 
exposem i expliquem tant què fem i qui som Amics de la Gent Gran, a la vegada 
que expliquem en què consistirà l' activitat. 
2/Per la segona part, i depenent de l' activitat que preparin, en els espais de 
classe que determinin els docents, faran o assetjaran l' activitat que duran a 
terme al Centre Residencial (taller de flors de paper, assaig d' una petita obra de 
teatre, assaig de cançons). 
3/Per la tercera part, es farà una visita al centre, on l' objectiu és la interacció de 
l' alumnat amb les persones grans de la Residència, dinamitzat pel voluntariat d' 
Agg i pel personal del propi centre residencial. 
  
  
Suport per preparar l'activitat: -Per preparar l' activitat, i sobretot quan és la 
primera vegada que el centre participa, és convenient mantenir una reunió 
prèvia la persona responsable d' Amics de la Gent Gran amb la persona del 
centre que coordinarà l' activitat, i així concretat dates... 
-Per poder fer la Xerrada de sensibilització, cal que el centre disposi de l' 
equipament adient per poder projectar vídeo...  
  
Forma de treball durant l'activitat: -Per la Xerrada, la dirigim al grup classe, i 
es va fent de manera que l' alumnat pugui anar preguntant sobre tot allò que l' 
ha cridat l' atenció o sobre allò que vulgui aprofundir. 
  
Cursos als que s'adreça: 5è i 6è primària. ESO. PFI. Cicles Formatius 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: -Setmana del 16 al 20 d'abril, xerrada al centre. 
Horari a determinar-Setmana del 23 al 28 d'abril, visita a la residència. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 45 minuts 
 



Convivència, ciutadania, equitat 
 

 

94 

 

  
Nombre màxim d'alumnes: 35 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
   
Nom i cognoms: -Antonia TAMAYO BORREGO 
Telèfon: -620339372 
Correu electrònic: atamayo@amicsdelagentgran.org 
 
Requisits pel centre:  
  
Disposar de l' equipament bàsic per poder projectar informació i els vídeos 
preparats per les campanyes per part d'Amics de la Gent Gran. 
 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
El dia de la xerrada, cal disposar al centre d´ordinador, canó, etc., per 
tal de poder projectar el dvd. 
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47. Saps fer sabó? 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Els nois/es del Centre Ocupacional s'encarreguen de dur a terme un taller de 
Sabó adreçat als nens i nenes. El taller es desenvolupa en vàries fases: 
- La rebuda dels alumnes. Es realitzarà una presentació del nostre taller als nens 
i nenes. S'explicarà qui som i les tasques que desenvolupem al Centre 
Ocupacional. Se'ls hi explicarà què farem. 
- Els nois/es dirigiran el taller pràctic que s'organitzarà en petits grups de treball. 
Cada grup tindrà el suport d'un dels nostres nois, per tal d'aprendre a elaborar 
sabonets artesans.  
- Al finalitzar el taller, els nens i les nenes s'emportaran una mostra dels 
sabonets. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Oferir als nens i nenes un contacte normalitzador i enriquidor amb persones 
adultes que presenten algun tipus de discapacitat. 
- Conviure amb la diversitat i experimentar-la com a un fet normalitzador 
  
Referits a procediments:  
  
- Iniciar a l'alumnat en un treball de manualitats. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Relació normalitzadora amb la discapacitat, experimentada amb la major 
naturalitat i espontaneïtat possible. 
- Ús responsable de serveis de la comunitat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: - Activitat inclusiva de convivència amb la diversitat. 
  
Metodologia: El taller serveix d'excusa perquè els nens i nenes convisquin amb 
persones que presenten algun tipus de discapacitat. Aquestes persones els hi 
demostren que poden oferir-los el suport necessari per aprendre a elaborar 
sabonets artesanals.  
La relació que s'estableix entre el monitor/noi i els nens es viu com un fet 
enriquidor i normalitzador a la vegada. Els nens i nenes conviuen amb la 
diversitat d'una forma natural i espontània. 
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Cursos als que s'adreça: Primària. 1r i 2n ESO. Educació Especial. 1r Cicles 
Formatius  
 
Inscripcions 
  
Preu: 3€ per alumne. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de l'activitat 
Per transferència a Caixabank ES14 2100 3352 8922 0002 6596 
  
Dies i hores de l'activitat: Els divendres al matí. 
Horari: de 9.30 a 12.30h, aproximadament. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 150 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
 Mancomunitat TEGAR del Garraf. Centre Ocupacional Sant Miquel 
  
Nom i cognoms: -Gemma Vidal 
  
Telèfon: -93 815 16 37 ext.2 
  
Correu electrònic: -gvidal@tegar.cat  
  
Lloc: A un centre cívic de Vilanova i la Geltrú 
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48. Saps fer un cistell? 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Els nois/es del Centre Ocupacional s'encarreguen de dur a terme un taller per 
aprendre a fer un cistell . El taller es desenvolupa en vàries fases: 
- La rebuda dels alumnes. Es realitzarà una presentació del nostre taller als nens 
i nenes. S'explicarà qui som i les tasques que desenvolupem al Centre 
Ocupacional. Se'ls hi explicarà què farem. 
- Els nois/es dirigiran el taller pràctic que s'organitzarà en petits grups de treball. 
Cada grup tindrà el suport d'un dels nostres nois/es per d'ensenyar als alumnes 
a fer el cistell.  
- Al final del taller els alumnes s'emportaran el cistell que cada un hagui 
elaborat. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Oferir als nens i les nenes un contacte normalitzador i enriquidor amb persones 
adultes que presenten algun tipus de discapacitat. 
- Conviure amb la diversitat i experimentar-la com un fet normalitzador. 
  
Referits a procediments:  
  
- Conèixer un ofici en retrocés dins la nostra societat i altres societats del món. 
- Elaborar un cistell, identificar les eines, fer-ne un ús responsable, manipular 
materials naturals i obtenir un producte útil. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Relació normalitzadora amb la discapacitat, experimentada amb la major 
naturalitat i espontaneïtat possible. 
- Ús responsable de serveis de la comunitat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: - Activitat inclusiva de convivència amb la diversitat. 
  
Metodologia: El taller serveix d'excusa perquè els nens i nenes convisquin amb 
persones que presenten algun tipus de discapacitat. Aquestes persones els hi 
demostren que poden oferir-los el suport necessari per aprendre a fer un cistell 
La relació que s'estableix entre el monitor/noi i els nens es viu com un fet 
enriquidor i normalitzador a la vegada. Els nens i nenes conviuen amb la 
diversitat d'una forma natural i espontània. 
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Cursos als que s'adreça: De 3r a 6è primària. ESO. Cicles Formatius  
  
Inscripcions 
  
Preu: 5 // per alumne/a 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de l'activitat. 
  
Dies i hores de l'activitat: Els dilluns de 9:30 a 12:30 hores. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 180 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Mancomunitat TEGAR del Garraf. Centre Ocupacional Sant Miquel 
  
Nom i cognoms: -Gemma Vidal 
  
Telèfon: -93 815 16 37 ext.2 
  
Correu electrònic: -gvidal@tegar.cat 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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49. Suport a la creació i seguiment d'equips d'alumnat 
mediador 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Sessions periòdiques a convenir amb l\'alumnat que s\'integri en l\'equip 
mediador . 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Crear i/o consolidar, dins del centre, un equip d'alumnat mediador que tingui 
com a objectiu la gestió dels conflictes que es produeixin entre companys i 
companyes. 
- Prevenir l'assetjament i el maltractament entre iguals (bullyng i ciberbullyng) 
  
Referits a procediments:  
  
- Capacitar l'equip d'alumnat mediador, un cop constituït, en la gestió alternativa 
de conflictes, aprofundint en la gestió de les emocions, els valors, les tècniques, 
habilitats i el procés de la mediació. 
- Donar suport periòdic a l'equip d'alumnat mediador per al bon 
desenvolupament de les seves tasques dins de l'institut. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Capacitar amb eina per fomentar i desenvolupar l'empatia  
- Oferir tècniques de comunicació assertiva  
- Practicar l'art de fer preguntes 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: -Taller vivencial 
  
Metodologia: Exposició teòrica amb el suport de role playings.  
Sessions periòdiques a convenir amb l\'alumnat que s\'integri en l\'equip 
mediador 
  
Suport per preparar l'activitat: -Canó i ordinador. 
- Els centres que triïn aquesta proposta hauran de designar un/a professor/a que 
coordini l'activitat conjuntament amb els professionals del servei de mediació, 
establint els 
objectius i la metodologia especifica a emprar en el centre. 
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Forma de treball durant l'activitat: -Grup classe i petits grups 
  
Cursos als que s'adreça: ESO. 1r de batxillerat 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Durant tot el curs escolar. A convenir. 
  
Nombre de sessions: 10 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 15 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Convivència i Equitat 
  
Telèfon: 93 814 00 00 ext3370 
  
Correu electrònic: convivencia@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Els centres que triïn aquesta proposta hauran de designar un/a professor/a que 
coordini l'activitat conjuntament amb els professionals del servei de mediació, 
establint els objectius i la metodologia especifica a emprar en el centre. 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
- Oferta limitada. 
Els equips mediadors haurien de constituir-se per alumnat de diferents 
nivells formatius. 
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50. Taller de cinema i drets humans: re@cciona 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
 
L'activitat consisteix en la realització d'un taller de cinema que tindrà com a 
producte final l'edició d'un curtmetratge entorn als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. Aquesta activitat pretén fomentar la reflexió de 
l'alumnat sobre les desigualtats i la justícia global. Mitjançat una activitat 
audiovisual engrescadora, es pretén motivar a l'alumnat per a que conegui altres 
realitats de països diferents on els drets humans potser no queden garantits. 
Cada Institut podrà demanar com a màxim la realització d'un taller per 1 sol 
grup. Dura tot el curs escolar i al mes de maig es fa una Gala de presentació 
conjunta de tots els curtmetratges a la que assisteixen tots els participants. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
 
Implicar als alumnes en la realització d'un curt de sensibilització entorn les 
desigualtats, el foment dels Drets Humans, la cooperació i solidaritat així com la 
consecució de la justícia global 
Mitjançat una activitat audiovisual engrescadora, es pretén motivar a l'alumnat 
per a que conegui altres realitats de països diferents on els drets humans no 
queden garantits. 
Oferir al professorat una eina per treballar continguts de determinades matèries: 
Socials, Educació per a la Ciutadania o de pràctica com a Aprenentatge i Servei. 
Introducció al coneixement i maneig de les tècniques audiovisuals 
  
Referits a procediments:  
 
Prendre consciència sobre les desigualtats a partir del coneixement de la realitat 
d'altres paisos del sud.  
Descobrir com podem contribuir cadascú a construir un món millor  
Fomentar en l'alumnat la participació activa en algun projecte solidari o 
campanya d'alguna entitat de cooperació 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
 
Participar activament durant tot el procés de creació del curtmetratge i a 
treballar i a prendre decisions en equip.  
Col·laborar en la realització d'algun projecte social o campanya d'alguna entitat 
vinculada a la cooperació i la solidaritat. 
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Procediments 
 
Tipus d'activitat: Taller de sensibilització mitjançant la realització d'un taller de 
cinema que tindrà com a producte final l'edició d'un curtmetratge entorn a la 
consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
 
Metodologia: Prèviament a l'inici del taller es concertarà una reunió entre 
l'equip organitzador del projecte i el professorat responsable que treballarà 
directament amb els alumnes per parlar de la metodologia a seguir, calendari, 
dubtes, etc. 
Caldrà la implicació del professorat que introduirà a l'alumnat en el coneixement 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i treballarà amb el grup-classe la 
tria de l'Objectiu del futur curtmetratge. Es comunicarà a l'Ajuntament l'Objectiu 
triat i si es necessita suport es buscarà algun expert per a donar una xerrada i 
així introduir elements de reflexió amb els alumnes. 
El tècnic/a de cinema es desplaçarà a l'aula i treballarà amb l'alumnat des de la 
confecció del guió fins a la finalització del curtmetratge, aportant el material 
tècnic necessari per a la seva producció. 
El mes de maig es farà una Gala de presentació de tots els curtmetratges . 
L'equip organitzador vetllarà per tal que el contingut del curtmetratge no 
reflecteixi únicament la realitat de casa nostra, sinó que també incorpori la visió 
global del que passa a altres paisos. 
  
Suport per preparar l'activitat: Flexibilitat horària i acceptació del pla de 
treball prèviament pactat. 
Caldrà que el/la tutor/a del grup que s'inscriu a l'activitat faciliti la seva adreça 
de correu electrònic. 
  
Forma de treball durant l'activitat: El grup-classe participarà activament en 
totes les fases de creació del curtmetratge 
  
Cursos als que s'adreça: 3r i 4t ESO 
 
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: A concretar 
  
Nombre de sessions: 20 
  
Durada de les sessions: 2 hores 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
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Dades de contacte per l'activitat 
  
 Regidoria de Cooperació i Solidaritat 
Nom i cognoms: Bàrbara Flaquer Sansó 
Telèfon: 93 814 00 00 2040 
Correu electrònic: cooperacio@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Flexibilitat horària i acceptació del pla de treball prèviament pactat. 
La gestió de dates amb l'organitzador es farà mitjançant el correu electrònic. 
Caldrà que el/la tutor/a del grup que s'inscriu a l'activitat faciliti la seva adreça 
de correu electrònic. 
  
Requisits per l'alumne:  
  
Participar activament de l'activitat 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
MÀXIM 1 TALLER PER INSTITUT.NO HI PODRÀ HAVER MES DE 2 TEMES 
REPETITS, així doncs podran escollir la temàtica els Instituts que abans 
ho comuniquin a l'organització. Es recomana iniciar la tria del objectiu a 
tractar, el més aviat possible per tenir suficient temps per treballar tot el 
projecte. Les sessions seran de 2h 
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51. Totes les oportunitats. Taller de coeducació 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
A partir de dinàmiques interactives es promou la participació de totes les nenes i 
nens. Partir de la quotidianitat dels infants per a convertir-la en aprenentatge 
significatiu. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
-Identificar els estereotips sexistes i construir alternatives des de l'equitat en 
diferents àmbits: família, feina, oci, etc. 
- Donar a conèixer els drets i deures de la igualtat d'oportunitats 
-Identificar les diferències personals mes enllà del gènere 
-Reconèixer diverses tipologies de reaccions i conductes davant dels conflictes i 
construir una mirada crítica 
  
Referits a procediments:  
  
-Coresponsabilitzar-se de les tasques domèstiques i escolars amb actitud positiva 
aportant idees i adoptant nous rols i llenguatges 
-Desenvolupar conductes empàtiques per a fomentar una consciència ciutadana 
justa i compromesa 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-Afavorir l'autonomia en les activitats quotidianes, tan de forma individual com 
grupal 
-Vèncer la resistència al canvi superant costums socials dominants 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Taller amb dinàmiques participatives. Joc simbòlic vivencial. 
Fil conductor amb materials motivadors: una família protagonista crea situacions 
quotidianes i familiars i entre totes i tots es dona resposta a aquestes, tot veient 
diferents tipus de famílies, de maneres de resoldre els conflictes, de prendre 
decisions, analitzant estereotips i educant en nous rols. 
  
Metodologia: Activitat de motivació 
  
Suport per preparar l'activitat: Canó i ordinador a l'aula 
  
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup classe 
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Cursos als que s'adreça: 3r, 4t i 5è primària 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Matins a convenir directament amb el centre a 
partir d'octubre 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Convivència i Equitat 
  
Telèfon: 9381400 00 ext3370 
  
Correu electrònic: convivencia@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Aula amb projector i ordinador 
  
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
En aquest taller és aconsellable la presència del tutor/a. 
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52. Velles i noves creences. Una mirada a la llibertat de 
consciència des de la laïcitat 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Mitjançant dinàmiques participatives i amb l'objectiu de fomentar el diàleg entre 
l'alumnat es reflexionarà al voltant dels aspectes següents: 
-Com l'ésser humà construeix les creences i com per viure en comunitat, des de 
la llibertat, es fa necessari anar elaborant acords bàsics de convivència 
(Declaració Universal dels Drets Humans).  
-Presentació del mapa de les diferents religions, creences i conviccions presents 
a la ciutat. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Evidenciar que a la societat conviuen cada vegada persones de més ètnies, 
cultures, creences, conviccions i religions diferents que comparteixen la 
necessitat d'explicar i interpretar el món que ens envolta. 
  
Referits a procediments:  
  
- Observar com l'ésser humà construeix les creences i com per viure en 
comunitat, des de la llibertat, es fa necessari anar elaborant acords bàsics de 
convivència (Declaració Universal dels Drets Humans).  
- Conèixer el mapa de les diferents religions, creences i conviccions presents a la 
ciutat. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-Mostrar com poden conviure des del respecte i reconeixement mutu els 
diferents itineraris de creences, religions i conviccions presents a la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: -Taller 
  
Metodologia: Mitjançant dinàmiques participatives i amb l'objectiu de fomentar 
el diàleg entre l'alumnat 
  
Suport per preparar l'activitat: -Projector i ordinador 
  
Forma de treball durant l'activitat: -Grup classe 
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Cursos als que s'adreça: 3r i 4t ESO. Escola d’art 
  
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir d'octubre. Matins a convenir. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 0 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Convivència i Equitat 
   
Telèfon: 93 814 00 00 ext3370 
  
Correu electrònic: convivencia@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Disposar d\'ordinador, canó i pantalla.  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
En aquest taller és aconsellable la presència del tutor atès que tracta 
temes que poden facilitar el treball de cohesió que es realitza a les 
tutories. Si es considera necessari, es fa una reunió prèvia amb el 
tutor/a per a concretar aspectes metodològics i/o contingut del taller. 
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53. Vols fer dolços divertits? 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
  
Descripció:  
  
Un grup de nois i noies del Centre Ocupacional s'encarreguen de fer una 
presentació del taller als alumnes de les escoles. Tot seguit, els nens i nenes 
s'agrupen en petits grups, i amb el suport dels cuiners del CO, elaboraran cake 
pops ben divertits. 
El taller es desenvolupa en vàries fases: 
- La rebuda dels alumnes. Es realitzarà una presentació del nostre taller als nens 
i nenes. S'explicarà qui som i les tasques que desenvolupem al Centre 
Ocupacional. Se'ls hi explicarà què farem. 
- Els nois/es dirigiran el taller pràctic que s'organitzarà en petits grups de treball. 
Cada grup tindrà el suport d'un dels nostres cuiners, per tal d'elaborar els Dolços 
Divertits.  
- Al final de l'activitat els nens i les nenes s'emportaran els dolços elaborats cap 
a l'escola. El taller inclou material gràfic (la recepta). 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Oferir als nens i les nenes un contacte normalitzador i enriquidor amb persones 
adultes que presenten algun tipus de discapacitat. 
- Conviure amb la diversitat i experimentar-la com un fet normalitzador. 
  
Referits a procediments:  
  
- Iniciar a l'alumnat en la manipulació i elaboració d'aliments cuinats. 
- Desenvolupament d'hàbits higiènics en la manipulació d'aliments. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Relació normalitzadora amb la discapacitat, experimentada amb la major 
naturalitat i espontaneïtat possible. 
- Ús responsable de serveis de la comunitat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Activitat inclusiva de convivència amb la diversitat. 
  
Metodologia: El taller serveix d'excusa perquè els nens i nenes convisquin amb 
persones que presenten algun tipus de discapacitat. Aquestes persones els hi 
demostren que poden oferir-los el suport necessari per aprendre a elaborar 
Dolços. 
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La relació que s'estableix entre el monitor/noi i els nens es viu com un fet 
enriquidor i normalitzador a la vegada. Els nens i nenes conviuen amb la 
diversitat d'una forma natural i espontània. 
  
Cursos als que s'adreça: P4.P5. Primària. Educació Especial 
  
Inscripcions 
 
Preu: 3…€ per alumne. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de l'activitat. 
Per transferència a Caixabank ES14 2100 3352 8922 0002 6596 
  
Dies i hores de l'activitat: Els divendres. A partir de l'Octubre i fins a Juny. 
De 9:30 a 12:30h, aproximadament. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 120 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Mancomunitat TEGAR del Garraf. Centre Ocupacional Sant Miquel 
  
Nom i cognoms: -Gemma Vidal 
  
Telèfon: -93 815 16 37 ext.2 
  
Correu electrònic: -gvidal@tegar.cat 
  
  
Lloc: Centres Cívics de Vilanova i la Geltrú que disposin de cuina 
  
Observacions:  
  
L'activitat es realitza al Centre Cívic de la Collada-Sis Camins o al Centre 
Cívic de la Geltrú. Excepcionalment es pot realitzar l'activitat al centre 
escolar si es disposa d'un espai concret de treball (sala, aula) i accès a la 
cuina del centre escolar. 
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54. Vols saber com sóc? Taller sobre la incidència dels 
prejudicis en les relacions 
 
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
 
Descripció:  
  
A partir d'una presentació interactiva es promou l'intercanvi d'experiències i 
opinions entre totes les persones que hi participen. 
 
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Reflexió al voltant de la incidència dels prejudicis en les relacions 
  
Referits a procediments:  
  
- Evidenciar que sovint les nostres primeres percepcions no corresponen a la 
realitat 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-Identificar algunes de les barreres que ens dificulten apropar-nos als altres 
(desconeixement, recel...). 
- Adonar-se sobre la importància de CONÈIXER abans de jutjar. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Taller 
  
Metodologia: Activitat de motivació 
  
Suport per preparar l'activitat: -Projector i ordinador 
  
Forma de treball durant l'activitat: -Grup classe i petits grups 
  
Cursos als que s'adreça:  
ESO-1r 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: D'octubre a gener. 
Matins, a convenir. 
  



Convivència, ciutadania, equitat 
 

 

111 

 

  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 0 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Convivència i Equitat 
  
Nom i cognoms: - 
  
Telèfon: 93 814 00 00 ext3370 
  
Correu electrònic: convivencia@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Projector, ordinador i connexió internet a l'aula 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
En aquest taller és aconsellable la presència del tutor/a atès que tracta 
temes que poden facilitar el treball de cohesió que es realitza a les 
tutories. Si es considera necessari, es fa una reunió prèvia amb el 
tutor/a per a concretar aspectes metodològics i/o de contingut del 
taller. 
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55. Xarxes socials i identitat digital 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
 
Descripció:  
A partir de la presentació de vídeos i imatges es van treballant els temes i 
continguts per veure les actituds positives i les negatives a les Xarxes socials. 
L'ús i abús de les noves tecnologies. La Seguretat i els riscos. La construcció 
d'una Identitat Digital. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
Donar eines per un ús responsable de les xarxes socials i com construir una 
identitat digital, a la vegada que alertar dels perills a la xarxa 
  
Referits a procediments:  
A partir de la presentació de vídeos i imatges es van treballant els temes i 
continguts per veure les actituds positives i les negatives a les Xarxes socials. 
L'ús i abús de les noves tecnologies. La Seguretat i els riscos. La construcció 
d'una Identitat Digital. 
  
Cursos als que s'adreça: 3r i 4t ESO. PFI. Cicles Formatius 
  
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: A concretar 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Oficina Jove Garraf 
Nom i cognoms: Dídac Contreras 
Telèfon: 93 893 77 77 
Correu electrònic: dcontreras@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
És indispensable tenir un projector, ordinador i connexió a Internet 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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56. Xerrada col.loqui: l'experiència dels alumnes del 
LLuch i Rafecas a Buchenwald 
  
Àmbit: Convivència, ciutadania, diversitat... 
 
Descripció:  
Xerrada - Col.loqui d'alumnes dels INS als companys/es dels altres INS 
   
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
Divulgar el projecte Buchenwald, sensibilitzar i prevenir el feixisme; i explicar 
l'experiència dels alumnes que han viatjat al Camp de Buchenwald. 
  
Referits a procediments:  
 
Xerrada - Col.loqui 
  
  
Cursos als que s'adreça: ESO. Batxillerat. Escola d’art. PFI. JPO. Cicles 
Formatius, 
   
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: a definir 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 50 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 60 
  
Nombre mínim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
 
Amical de Mauthausen i altres camps 
  
Nom i cognoms: -Enric Garriga 
  
Telèfon: -610 256267 
  
Correu electrònic: egarriga@vilanova.cat 
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Requisits pel centre:  
  
Ordinador, projector i pantalla 
   
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
Xerrada que fan els propis alumnes explicant la seva experiència i el 
viatge a Buchenwald durant el febrer del 2015. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


