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La Guia Didàctica de Castellar oferirà aquest curs més de 650
activitats adreçades als centres educatius de la vila

Dimecres 21 d'octubre de 2009

La Guia Didàctica de Castellar del Vallès, un recurs municipal ofert per la
Regidoria d’Educació, oferirà durant el curs 2009-2010 un total de 657 activitats,
visites o materials de préstec als centres educatius de la vila. Tot i que el termini de
sol·licitud es va tancar el 30 de setembre, aquesta xifra pot créixer perquè algunes
de les activitats que procedeixen de la Diputació de Barcelona i de les empreses de
la vila es concreten al llarg del curs escolar.

El cicle de teatre, les audicions musicals i el teatre en anglès són algunes de les 
activitats que mouran més alumnes. Pel que fa a les visites, la Ludoteca Municipal 
n’oferirà un total de 41, la qual cosa suposa que més de 1000 alumnes passaran per
aquest servei municipal. Altres espais destacats que ofereixen visites són la
Biblioteca, que en té programades 34 (hi passaran uns 850 alumnes) o els pessebres,
que rebran 26 visites durant el període d’elaboració i exposició.

També es faran excursions al parc de Colobrers (n’hi ha 14 de programades), visites
als gegants de l’ETC (13), a l'hort de Cal Botafoc (12), a diferents espais verds de la
vila per conèixer la vegetació (11), a l’Ajuntament (9), al Parc de Bombers (8) al riu
Ripoll (7) o l’Arxiu Municipal (3).

Aquest curs, les escoles que tenen dues línies han sol·licitat entre 80 i 95 activitats
cadascun, mentre que els centres d'una línia han cursat entre 45 i 70 sol·licituds.
D’altra banda, les llars d’infants han sol·licitat entre 10 i 26 d’activitats, una xifra
que varia també en funció dels nombre d’infants que tenen matriculats. Altres
entitats, com el Teb Vallès o Suport Castellar, també han sol·licitat activitats de la
Guia Didàctica.

Les novetats més destacades d'aquest curs són el “Bufalletres”, una activitat
d’animació a la lectura adreçada als alumnes de 2n de primària. Per a alumnes de
primària i ESO, també són activitats noves d’aquest any un taller d’elaboració
d’instruments musicals de diferents països i un taller de percussió que aproparà els
ritmes musicals del nord de l’Àfrica. En matèria ambiental, s’oferiran per primera
vegada les activitats “Aprenem a compostar” i “Què és el compostatge”,
organitzades pel Consorci de Residus del Vallès Occidental, a banda de diferents
activitats lúdiques sobre compostatge adaptes als diferents cicles educatius.

La Guia Didàctica és un recull de visites, activitats i materials que, des de
l’Ajuntament, s'ofereixen a les llars d'infants, a les escoles i als instituts del
municipi. Aquesta oferta es presenta dividida per temàtiques (Coneguem la nostra
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vila, Castellar i el món cultural, Castellar i la salut, Castellar i el medi ambient,
Castellar i el món agrícola, Castellar i l'empresa, Castellar i l'educació en valors i
materials).
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