Guia
d’activitats
complementàries

PRESENTACIÓ
Un any més, des de la Regidoria de Cicles de Vida impulsem aquesta ‘Guia
d’activitats complementàries’ en el marc del projecte Activitats d’estiu 2022, Estiu
Enriquit.
La nostra població més jove, els nostres fills i les nostres filles, mereixen gaudir del
temps d’estiu amb una oferta d’activitats que sigui variada, de qualitat, lúdica i
educativa al mateix temps.
Aquest estiu tornem a posar a disposició de la població una gran oferta de casals i
activitats gràcies a la implicació de les associacions i empreses del nostre municipi.
Hi ha un total de 33 propostes organitzades per 28 entitats, empreses i serveis
municipals, de la qual es podran beneficiar més de mil cinc-cents infants i joves del
nostre poble.
Permeteu-me que us agraeixi a totes les associacions i empreses que promoveu les
activitats d’aquest estiu pel gran esforç que esteu fent per dissenyar les
programacions i activitats, estem segurs que donareu el millor de vosaltres.
Hem dissenyat entre tots els agents implicats una oferta d’activitats coordinada,
amb objectius comuns, que promou l’acompanyament educatiu i socioemocional i
l’enriquiment cultural i lúdic, amb l’objectiu de gaudir d’un estiu ric en oportunitats
educatives i lúdiques, estant al costat de les entitats promotores de les activitats
d’estiu i garantint una oferta inclusiva que no deixi a cap infant o jove fora.
Amb aquesta guia d’activitats complementàries l’Ajuntament fa una aposta per
ampliar la vostra programació oferint activitats de qualitat per a totes les entitats
promotores que formeu part del projecte Activitats d’estiu 2022, un estiu enriquit.
Esperem que us sigui útil i que us ajudi en la vostra programació d’activitats.

Dani Pérez
Regidor de Cicles de Vida

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
La guia d’activitats complementàries és un recull d’activitats i préstec de materials
que l’Ajuntament ofereix a totes les entitats promotores adherides al projecte
Activitats d’estiu 2022, un estiu enriquit amb l’objectiu de diversificar, ampliar i
oferir propostes de diferents àmbits: música, arts escèniques, educació ambiental,
coneixement de l’entorn, joc... Les propostes tenen en compte tota la diversitat
d’infants i les múltiples capacitats.
Cada activitat té una fitxa amb la informació següent:
-

Edat dels destinataris/es
Nom de la proposta
Descripció
Objectius
Informació de l’activitat
observacions)
Contacte i reserva

(durada,

dies

i

horari,

lloc

de

realització,

Per tal de sol·licitar les activitats complementàries cada entitat promotora
haurà de:
1. Omplir un quadrant excel que rebrà per WhatsApp, demanant les activitats
que es vulgui realitzar (també estarà penjat a la pàgina web de
l’Ajuntament)
2. Enviar-lo a naltimira@castellarvalles.cat entre el 19 de maig i el 12 de
juny, ambdós inclosos. Passat aquest període no es podran sol·licitar més
activitats.
3. Entre el 13 i el 17 de juny es farà un retorn de de les activitats concedides.
Important: Un cop us s’hagi fet el retorn, la gestió dels canvis i/o
anul·lacions s’haurà de fer amb la persona que figura al final de cada fitxa
de l’activitat.

El monitoratge que sol·licita una activitat complementària es compromet a:
-

Col·laborar en el bon funcionament de l’activitat.

-

Assumir les condicions específiques indicades a cada fitxa.

-

Ser present i responsabilitzar-se del grup al llarg de l’activitat.

Els monitoratge que sol·licita material de préstec es compromet a:
-

Recollir i retornar el material al lloc indicat a la fitxa.

-

Fer un bon ús del material.

-

En el cas d’ocasionar algun desperfecte en el material prestat s’haurà de
reparar o reposar.

ÍNDEX DE PROPOSTES:

Activitat

Edat

Lloc

Dies

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Jocs d’aigua

2 a 17 anys

Plaça Catalunya

Del 27 de juny al 29 de juliol

Llegim sota les Moreres

2 a 14 anys

Pati de Les 3 Moreres

Del 27 de juny al 29 de juliol

Joc lliure + jocs sensorials

2 a 12 anys

Ludoteca

Joc lliure + jocs de taula

2 a 12 anys

Ludoteca

Del 27 de juny a l’1 de juliol
Del 25 al 29 de juliol
Del 4 al 8 de juliol

Joc lliure + jocs gegants

2 a 12 anys

Ludoteca

De l’11 al 15 de juliol

Joc lliure + jocs d’aigua

2 a 12 anys

Ludoteca

Del 18 al 22 de juliol

Taller d’Ukele

6 a 17 anys

27 de juny i 4 de juliol

Concurs de bandes
sonores
Els colors dels sons

8 a 17 anys

Espectacle musical amb
grimpallunes
Planetari immersiu

3 a 12 anys

Farmaciola natural:
cuidem la boca
El peix irisat

4 a 12 anys

Escola música Torre
Balada
Escola música Torre
Balada
Escola música Torre
Balada
Plaça de la Fàbrica
Nova
El Mirador (sala Valls
Arenys)
Glorieta Ajuntament

3 a 9 anys

L’Alcavot, espai cultural

19 de juliol

Taller expressió corporal i
mim
Els macroinvertebrats del
riu Ripoll

10 a 14 anys

L’Alcavot, espai cultural

20 de juliol

8 a 14

Plaça Miranda (punt
trobada)

29 juny, 6, 13 i 20 de juliol

3 a 6 anys

3 a 12 anys

30 de juny i 7 de juliol
28 i 30 de juny, 5 i 7 de juliol
12 de juliol
5, 6, 7 de juliol
28, 29, 30 de juny

MATERIALS DE PRÉSTEC
Disfresses

2 a 7 anys

Ludoteca Les 3 Moreres

Del 27 de juny al 29 de juliol

Jocs de circ

2 a 12 anys

Ludoteca Les 3 Moreres

Del 27 de juny al 29 de juliol

Jocs de taula

3 a 16 anys

Ludoteca Les 3 Moreres

Del 27 de juny al 29 de juliol

Jocs psicomotrius

2 a 12 anys

Ludoteca Les 3 Moreres

Del 27 de juny al 29 de juliol

-

JOCS D’AIGUA A LA PLAÇA CATALUNYA, de 2 a 17 anys
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Els jocs d’aigua de la Plaça Catalunya és una activitat no guiada. De 10h a 13h de
dilluns a divendres l’accés serà preferent, no exclusiu, per a usuaris d’activitats
d’estiu.

OBJECTIUS:
•

Gaudir d’una estona de joc en un espai públic.

•

Refrescar-se.

•

Passar-ho bé en grup, desenvolupar
competició, diàleg, resolució de conflictes.

habilitats

socials:

cooperació,

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: sessions de 30 minuts
Núm. de participants per sessió: màxim 100 infants
Dia/es i horari: del 28 de juny al 30 de juliol (de dilluns a divendres) de 10 a 13h
Lloc de realització: Plaça Catalunya

MÉS INFORMACIÓ:
Salva Serra
esports@castellarvalles.cat

LLEGIM SOTA LES MORERES, de 2 a 14 anys
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Els infants es trobaran amb un carro de la biblioteca amb una selecció de 20-30
contes a llegir. Se seleccionaran segons l’edat del grup que demani l’activitat. La
selecció canviarà cada 7 dies. Els monitors/es podran demanar amb temps la
temàtica dels contes: emocions, valors, còmics, esports, animals, natura, hàbits,
aventures.
Una bibliotecària donarà la benvinguda i farà la presentació del carro.
Els infants són lliures de triar entre els llibres del carro.
En acabar la sessió, els infants hauran de deixar els contes al carro. Una
bibliotecària els acomiadarà.

OBJECTIUS:
•

Promoure el gust per la lectura.

•

Animar als infants a venir a la Biblioteca acompanyats d’un adult per
potenciar l’àrea infantil com un espai familiar.

•

Familiaritzar-se amb els espais i recursos de la biblioteca adreçats a la seva
edat.

•

Contribuir a l’aprenentatge i foment de la lectura.

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: 1 hora aproximadament
Núm. de participants per sessió: màxim 20 infants
Dia/es i horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 10.30 o d’11.30h a 12.30h del 27
de juny al 29 de juliol
Lloc de realització: Pati de les tres Moreres. c/ Sala Boadella, 6

MÉS INFORMACIÓ:
Mònica Mimó i Carme Muñoz
biblioteca@castellarvalles.cat

JOC LLIURE I JOCS SENSORIALS A LA LUDOTECA LES 3
MORERES, de 2 a 12 anys
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
La visita comença amb una breu explicació sobre què és la Ludoteca, què hi poden
trobar i quines són les normes bàsiques d’ús del servei.
L’activitat principal serà el joc lliure que es realitzarà en els diferents espais de la
Ludoteca. A la sala de joc simbòlic hi trobaran material de construccions, disfresses,
la cuineta, material de psicomotricitat...i a la sala de jocs tranquils podran jugar a
jocs de taula, mirar contes, fer puzles...
D’altra banda hi haurà un espai de jocs sensorials dinamitzat per una ludotecària i
adaptat a l’edat dels participants per on podran anar passant els nens i nenes en
grups petits. En aquest espai es proposaran activitats utilitzant jocs visuals (jocs
d’estimulació dels sentits, de buscar objectes amagats, de trobar diferències, etc.),
jocs tàctils, jocs auditius, jocs gustatius i jocs olfactius.
OBJECTIUS
•
•
•
•
•

Gaudir d’una estona de joc lliure en un espai adequat i amb varietat de jocs i
joguines.
Aprendre a relacionar-se, a compartir, a expressar-se, a respectar-se... a
través del joc i la joguina.
Col·laborar en l’adquisició de l’hàbit d’endreçar les joguines
Estimular els sentits, la percepció, la visió espaial...
Promoure la coordinació de més d’un sentit

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: 1 hora i mitja
Núm. de participants per sessió: màxim 34 participants
Dia/es i horari: del 27 de juny a l’1 de juliol i del 25 al 29 de juliol de les 9.30 a
les 11.00h o de les 11.30 a les 13.00h
Lloc de realització: Ludoteca les 3 Moreres, Sala Boadella 6
Observacions: si

MÉS INFORMACIÓ:
Judit Avellaneda
ludoteca@castellarvalles.cat
93 715 92 89

JOC LLIURE I JOCS DE TAULA A LA LUDOTECA LES 3 MORERES,
de 2 a 12 anys
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
La visita comença amb una breu explicació sobre què és la Ludoteca, què hi poden
trobar i quines són les normes bàsiques d’ús del servei.
L’activitat principal serà el joc lliure que es realitzarà en els diferents espais de la
Ludoteca. A la sala de joc simbòlic hi trobaran material de construccions, disfresses,
la cuineta, material de psicomotricitat...i a la sala de jocs tranquils podran jugar a
jocs de taula, mirar contes, fer puzles...
D’altra banda hi haurà un espai de jocs de taula dinamitzat per una ludotecària i
adaptat a l’edat dels participants per on podran anar passant els nens i nenes en
grups petits. En aquest espai hi trobaran jocs d’estratègia, jocs de taula, de
memòria... de diferents formats: tauler, daus, cartes, fitxes...
OBJECTIUS
•
•
•
•
•

Gaudir d’una estona de joc lliure en un espai adequat i amb varietat de jocs i
joguines.
Aprendre a relacionar-se, a compartir, a expressar-se, a respectar-se... a
través del joc i la joguina.
Col·laborar en l’adquisició de l’hàbit d’endreçar les joguines
Estimular les capacitats següents: concentració, memòria, lògica,
psicomotricitat fina..
Respectar els torns i les normes, aprendre a perdre i a guanyar.

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: 1 hora i mitja
Núm. de participants per sessió: màxim 34 participants
Dia/es i horari: del 4 al 8 de juliol de les 9.30 a les 11.00h o de les 11.30 a les
13.00h
Lloc de realització: Ludoteca les 3 Moreres, Sala Boadella 6

MÉS INFORMACIÓ:
Judit Avellaneda
ludoteca@castellarvalles.cat
93 715 92 89

JOC LLIURE I JOCS GEGANTS A LA LUDOTECA LES 3 MORERES,
de 2 a 12 anys
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
La visita comença amb una breu explicació sobre què és la Ludoteca, què hi poden
trobar i quines són les normes bàsiques d’ús del servei.
L’activitat principal serà el joc lliure que es realitzarà en els diferents espais de la
Ludoteca. A la sala de joc simbòlic hi trobaran material de construccions, disfresses,
la cuineta, material de psicomotricitat...i a la sala de jocs tranquils podran jugar a
jocs de taula, mirar contes, fer puzles...
D’altra banda hi haurà un espai de jocs gegants dinamitzat per una ludotecària i
adaptat a l’edat dels participants per on podran anar passant els nens i nenes en
grups petits. En aquest espai hi trobaran jocs gegants que formen part del fons de
la Ludoteca: pedres de riu, totxos, tres en ratlla, blocs lego, mikado...
OBJECTIUS
•
•
•
•
•

Gaudir d’una estona de joc lliure en un espai adequat i amb varietat de jocs i
joguines.
Aprendre a relacionar-se, a compartir, a expressar-se, a respectar-se... a
través del joc i la joguina.
Col·laborar en l’adquisició de l’hàbit d’endreçar les joguines
Estimular les capacitats següents: concentració, memòria, lògica,
psicomotricitat...
Respectar els torns i les normes, aprendre a perdre i a guanyar.

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: 1 hora i mitja
Núm. de participants per sessió: màxim 34 participants
Dia/es i horari: de l’11 al 15 de juliol de les 9.30 a les 11.00h o de les 11.30 a les
13.00h
Lloc de realització: Ludoteca les 3 Moreres, Sala Boadella 6

MÉS INFORMACIÓ:
Judit Avellaneda
ludoteca@castellarvalles.cat
93 715 92 89

JOC LLIURE I JOCS D’AIGUA A LA LUDOTECA LES 3 MORERES,
de 2 a 12 anys
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
La visita comença amb una breu explicació sobre què és la Ludoteca, què hi poden
trobar i quines són les normes bàsiques d’ús del servei.
L’activitat principal serà el joc lliure que es realitzarà en els diferents espais de la
Ludoteca. A la sala de joc simbòlic hi trobaran material de construccions, disfresses,
la cuineta, material de psicomotricitat...i a la sala de jocs tranquils podran jugar a
jocs de taula, mirar contes, fer puzles...
D’altra banda, hi haurà un espai de dinamitzat per una ludotecària amb material
divers que permeti jugar amb aigua (circuits, cubells i galledes, globus…)
OBJECTIUS
•
•
•
•

Gaudir d’una estona de joc lliure en un espai adequat i amb varietat de jocs i
joguines.
Aprendre a relacionar-se, a compartir, a expressar-se, a respectar-se... a
través del joc i la joguina.
Col·laborar en l’adquisició de l’hàbit d’endreçar les joguines
Desenvolupar la capacitat creativa utilitzant diferents materials i tècniques

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: 1 hora i mitja
Núm. de participants per sessió: màxim 34 participants
Dia/es i horari: del 18 al 22 de juliol de les 9.30 a les 11.00h o de les 11.30 a les
13.00h
Lloc de realització: Ludoteca les 3 Moreres, Sala Boadella 6

MÉS INFORMACIÓ:
Judit Avellaneda
ludoteca@castellarvalles.cat
93 715 92 89

TALLER D’UKELELE, de 6 a 17 anys

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Aquesta activitat consistirà en fer una petita presentació de l’Ukelele. En aquest
taller aprendrem a partir de la imitació, les parts de l’instrument, formules bàsiques
d’acompanyament i alguns acords senzills depenent de la realitat i edat de cada
grup. El centre deixarà els instruments per tal de poder dur a terme el taller.

OBJECTIUS
•

Aprendre com es col·loca l’instrument.

•

Aprendre a llegir xifrats d’acords i fer algun acompanyament bàsic.

•

Compartir amb els companys una estona agradable i aprendre els uns dels
altres.

•

Treballar l’atenció de l’alumnat a partir de la imitació.

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: 30 min
Núm. de participants per sessió: màxim 6 infants
Dia/es i horari: 27 de Juny de 10 a 13h i 4 de Juliol de 10 a 12h (en franges de
30 min)
Lloc de realització: Escola Municipal de Música Torre Balada.
Observacions: es lliurarà un petit dossier del taller.

MÉS INFORMACIÓ:
Cati Sancho
escolamusica@castellarvalles.cat
93 714 43 22

CONCURS DE BANDES SONORES, de 8 a 17 anys
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Els participants a l’activitat hauran d’encertar la Banda Sonora correcta de diferents
escenes de pel·lícules. Depenent de la quantitat de participants és recomanable ferho en grups de dos, ja que d’aquesta manera es pot debatre i discutir quina pot ser
la resposta correcta. Tindran un qüestionari amb tres opcions per cada escena i a
través de la visualització d’un muntatge de video hauran d’escollir la que ells
creguin que és la que hi encaixa millor.

OBJECTIUS
• Escoltar de manera activa la música de les bandes sonores.
• Començar a tenir criteri envers la música del cinema.
• Veure com encaixen i es complementen els dos llenguatges: musical i
cinematogràfic

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: 30 minuts
Núm. de participants per sessió: màxim 20 infants
Dia/es i horari: 30 de juny i 7 de juliol durant el matí per franges de 30 minuts
Lloc de realització: EMM Torre Balada, c/Caldes 56
Observacions: han de portar bolígraf o llapis.

MÉS INFORMACIÓ:
Jaume Prat Serra
jaumepratserra@gmail.com
93 714 43 22

ELS COLORS DELS SONS, de 3 a 6 anys
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Es treballaran diferents aspectes musicals a través d’instruments de corda fregada
(violí i violoncel) i dels boomwhackers. S’utilitzaran instruments que ja es tenen a
l’escola.

OBJECTIUS
•

Apropar els instruments de corda fregada als més petits.

•

Gaudir de fer música col·lectivament.

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: 1h
Núm. de participants per sessió: màxim 18 infants
Dia/es i horari: 28 i 30 de juny , 5 i 7 de juliol de 9.30h a 10.30h
Lloc de realització: EMM Torre Balada carrer Caldes nº56

MÉS INFORMACIÓ:
Cati Sancho
escolamusica@castellarvalles.cat
93 714 43 22

ESPECTACLE MUSICAL AMB GRIMPALLUNES, de 3 a 12 anys
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Actuació infantil amb dinamització a través de cançons tradicionals.

OBJECTIUS:
• Afavorir la participació activa dels infants
• Establir relacions amb els altres infants d’igual a igual.
• Utilitzar la música com a espai comú cultural i social.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: 60 minuts
Núm. de participants per sessió: màxim 150 infants
Dia/es i horari: 12 de juliol, sessió a les 9.30h per infants de 2 a 6 anys i sessió a
les 11h per infants de 7 a 14 anys.
Lloc de realització: Plaça de la Fàbrica Nova (Espai Tolrà)

MÉS INFORMACIÓ:
Núria Altimira
naltimira@castellarvalles.cat
93 714 40 40

PLANETARI IMMERSIU, de 3 a 12 anys
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Dins un planetari digital immersiu que muntarem a una sala del Mirador, viatjarem
a l’Espai per conèixer els Misteris d’allà a dalt.
Sessions diferents per a dues franges d’edats:
1. Exploradors de l’Espai: (de 3 a 7 anys): Conte educatiu immersiu sobre
les Estrelles, els Planetes i la Lluna combinant format conte amb realitat. Ens
convertirem en Astronautes i agafarem un coet que ens portarà fins a
l’Espai. Molta sensació estimulant pels més petits del Casal.
2. Misteris del Sistema Solar: (de 8 a 12 anys): Us imagineu viatjar fins als
anells de Saturn? I tocar la Lluna amb les vostres mans? Què us semblaria
endinsar-vos dins el Sol sense cremar-vos? Això és el que farem dins el
Planetari immersiu, un viatge immersiu a través de l'univers per conèixe'l i
admirar-lo com mai ho has fet.

OBJECTIUS
•

Viure una experiència immersiva, tecnològica en un format espectacular.

•

Gaudir de la ciència a través de l’Astronomia.

•

Aproximar als participants a la realitat que els envolta.

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: 1 hora per sessió
Núm. de participants per sessió: màxim 25 infants
Dia/es i horari: 5, 6 i 7 Juliol 2022. Horaris disponibles: 9.30h, 10.30h, 11.30 i
12.30h
Lloc de realització: Sala Valls Areny

MÉS INFORMACIÓ:
Núria Altimira
naltimira@castellarvalles.cat
93 714 40 40

LA FARMACIOLA NATURAL: CUIDEM LA BOCA, de 4 a 12 anys

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Ens aproparem al món de les plantes aromàtiques i medicinals, reconeixent les
seves característiques i propietats, i elaborarem una pasta de dents natural amb
base de sàlvia,

OBJECTIUS
•

Descobrir i reconèixer diferents espècies de plantes aromàtiques

•

Entendre el seu paper dins els ecosistemes naturals

•

Descobrir algunes propietats i usos medicinals d’aquestes plantes

•

Elaborar una pasta de dents amb ingredients naturals

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: 1h
Núm. de participants per sessió: màxim 25 infants
Dia/es i horari: 28, 29 i 30 de juny, sessions a les de 9.30, 10.30, 11.30 i 12.30h
Lloc de realització: Glorieta de Palau Tolrà (Ajuntament)
Observacions: Els assistents elaboraran i podran endur-se una pasta de dents
natural.

MÉS INFORMACIÓ:
Núria Altimira
naltimira@castellarvalles.cat
93 714 40 40

EL PEIX IRISAT, de 3 a 9 anys
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Espectacle de contes teatralitzats. Inclou “El peix irisat”, S’utilitza la tècnica de la
narració i de la manipulació d’objectes i titelles. El conte explica la historia d’un peix
que té les escates platejades i es creu el millor i més bonic del mar.

OBJECTIUS
•

Potenciar l’empatia

•

Coneixement del mar i la fauna marina

•

Valorar la importància del sentiment de pertinença.

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: 50 min.
Núm. de participants per sessió: màxim 40 infants
Dia/es i horari: 19 de juliol a les 9.30h i a les 11.00h
Lloc de realització: L’Alcavot Espai Cultural – Ctra. de Sentmenat, 58

MÉS INFORMACIÓ:
Núria Altimira
naltimira@castellarvalles.cat
93 714 40 40

TALLER D’EXPRESSIÓ CORPORAL I MIM, de 10 a 14 anys
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
S’ensenya als participants diverses tècniques d’expressió corporal i pantomima.
Com simular l’ús figurat d’objectes i com interpretar diversos moviments del cos.

OBJECTIUS
•

Estimular la creativitat, el treball en equip i explorar les possibilitats de
l’expressió corporal.

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: mínim 40 minuts i màxim 60 minuts
Núm. de participants per sessió: màxim 25 infants
Dia/es i horari: 20 de juliol a les 10.00h, 11.00h i 12.00h
Lloc de realització: L’Alcavot Espai Cultural – Cra. de Sentmenat, 58

MÉS INFORMACIÓ:
Núria Altimira
naltimira@castellarvalles.cat
93 714 40 40

CONEGUEM ELS MACROINVERTEBRATS DEL RIU RIPOLL, de 8
a 14 anys
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
L’activitat proposa conèixer el riu Ripoll proper a Castellar del Vallès, fent un petit
recorregut matinal, donant prioritat a la vegetació i a la fauna de l’entorn natural.
Durant l’itinerari s’aniran fent diverses parades en funció del temps que es disposi
per entendre el riu com a ecosistema, la seva activitat agrícola i la importància de
la indústria tèxtil. Al gorg d’en Fitó, es farà una petita inspecció per descobrir els
macroinvertebrats presents al riu, amb salabrets, safates i fitxes d’identificació.

OBJECTIUS:
•

Conèixer el riu Ripoll al pas per Castellar del Vallès, sobretot la seva fauna i
flora.

•

Descobrir els macroinvertebrats presents al riu que ens serviran d’indicador
biològic.

•

Valorar la importància de mantenir el bon estat de conservació del riu i de
l’entorn natural.

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: 2,5-3 hores.
Dia/es i horari: 29 de juny, 6, 13 i 20 de juliol, una sessió per dia, de 9:30h
fins a les 12.15-12.30h
Núm. de participants per sessió: màxim 15
Lloc de realització: el punt de trobada serà a la plaça de la Miranda (zona de jocs
Plaça Miranda).
Observacions: Cal que els infants portin calçat adequat per caminar, aigua, gorra,
líquid repel·lent pels mosquits, xancletes per entrar al riu i una tovallola petita.
Cada grup que faci la sortida haurà de portar una petita farmaciola. En cas de pluja
s’anul·larà la sortida.

MÉS INFORMACIÓ:
Laia Planas, tècnica de Transició Ecològica
lplanas@castellarvalles.catt
93 714 40 40

MATERIALS DE PRÉSTEC:
Tot el material de préstec es demana per setmanes. La maleta es recull a la
ludoteca els dilluns i es torna els divendres. Trucar-hi abans d’anar-hi

BAGUL DE DISFRESSES, de 2 a 7 anys
DESCRIPCIÓ:
El bagul consta de disfresses, perruques i complements per grups d’una 10 infants.

OBJECTIUS:

• Aprofitar els recursos lúdics de la Ludoteca.
●

Disposar de material lúdic alternatiu al que les entitats promotores tenen al
seu abast

• Crear racons de joc per divertir-se en grup, expressar emocions i treballar
habilitats psicomotrius, intel·lectuals, creatives i habilitats socials.

OBSERVACIONS:

• Estarà fora de préstec el material que necessiti la Ludoteca per les seves
activitats programades i el que ja hagi estat cedit a altres entitats.

• Caldrà anar-lo a buscar i tornar-ho a la Ludoteca els dies establerts.
• El material haurà de ser retornat net i endreçat.
MÉS INFORMACIÓ:
Judit Avellaneda
ludoteca@castellarvalles.cat
937159289, c. Sala Boadella, 6

JOCS de CIRC, de 2 a 12 anys
DESCRIPCIÓ:
Jocs de moviment, punteria, equilibri, coordinació..
Pot incloure:
-

Pilotes petites per malabars
Cintes de rítmica
Mocadors
Xanques de plàstic o fusta
Plats xinesos
Diàbolos

OBJECTIUS:
●

Aprofitar els recursos lúdics de la Ludoteca

●

Disposar de material lúdic alternatiu al que les entitats promotores tenen al
seu abast

●

Crear racons de joc per divertir-se en grup, expressar emocions i treballar
habilitats psicomotrius, intel·lectuals, creatives i habilitats socials.

OBSERVACIONS:
●

Estarà fora de préstec el material que necessiti la Ludoteca per les seves
activitats programades i el que ja hagi estat cedit a altres entitats.

●

Caldrà anar-lo a buscar i tornar-ho a la Ludoteca els dies establerts.

●

El material haurà de ser retornat net i endreçat.

●

Material voluminós i pesat. Possiblement caldrà vehicle.

MÉS INFORMACIÓ:
Judit Avellaneda
ludoteca@castellarvalles.cat
937159289, c. Sala Boadella, 6

JOCS DE TAULA, de 3 a 16 anys
DESCRIPCIÓ:
Jocs de taula de diferents formats (cartes, de tauler, de fusta, d’equilibri, de
construcció...) pensants per grups de 10 infants. El contingut de la maleta
s’adaptarà a l’edat dels usuaris/es.

OBJECTIUS:
●

Aprofitar els recursos lúdics de la Ludoteca

●

Disposar de material lúdic alternatiu al que les entitats promotores tenen al
seu abast

●

Crear racons de joc per divertir-se en grup, expressar emocions i treballar
habilitats psicomotrius, intel·lectuals, creatives i habilitats socials.

OBSERVACIONS:
●

Estarà fora de préstec el material que necessiti la Ludoteca per les seves
activitats programades i el que ja hagi estat cedit a altres entitats.

●

Caldrà anar-lo a buscar i tornar-ho a la Ludoteca els dies establerts.

●

El material haurà de ser retornat net i endreçat.

.

MÉS INFORMACIÓ:
Judit Avellaneda
ludoteca@castellarvalles.cat
937159289, c. Sala Boadella, 6

JOCS PSICOMOTRIUS, de 2 a 12 anys
DESCRIPCIÓ:
Jocs de moviment, punteria, equilibri, coordinació...per grups de 10 infants. Els jocs
de la maleta podran variar en funció de l’edat dels alumnes que l’utilitzin.
Pot incloure:
-

Cercles
Xanques de plàstic
Pilotes petites,
Raquetes alternatives (diferents tipus) i pilotes.
Paracaigudes
Porteria
Rajoles de tacte amb els peus:
Joc de kurling
Joc de punteria amb anelles.
Bitlles
Petanca

OBJECTIUS:
●

Aprofitar els recursos lúdics de la Ludoteca al que les entitats promotores
tenen al seu abast

●

Disposar de material lúdic alternatiu

●

Crear racons de joc per divertir-se en grup, expressar emocions i treballar
habilitats psicomotrius, intel·lectuals, creatives i habilitats socials.

OBSERVACIONS:
●

Estarà fora de préstec el material que necessiti la Ludoteca per les seves
activitats programades i el que ja hagi estat cedit a altres entitats.

●

Caldrà anar-lo a buscar i tornar-ho a la Ludoteca els dies establerts.

●

El material haurà de ser retornat net i endreçat.

●

Material voluminós i pesat. Possiblement caldrà vehicle.

MÉS INFORMACIÓ:
Judit Avellaneda
ludoteca@castellarvalles.cat
937159289, c. Sala Boadella, 6

