
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Imatge d'una de les sessions del "Bufalletres" que ha tingut lloc aquest curs 2012-2013Image not found or type unknown

Imatge d'una de les sessions del "Bufalletres" que ha tingut lloc aquest curs 2012-
2013

La Guia Didàctica ha rebut aquest curs 2012-2013 un total de 739
peticions d’activitats per part dels centres escolars

Dimarts 2 de juliol de 2013

Els centres escolars de Castellar del Vallès han realitzat aquest curs 2012-2013  un
total de 739 activitats, visites o préstecs de la Guia Didàctica, un recurs que ofereix
la Regidoria d’Educació.

Enguany, la Guia Didàctica recollia 101 propostes distribuïdes en vuit àrees
temàtiques: Coneguem la nostra vila (18), Castellar i el món cultural (16), Castellar
i la salut (15), Castellar i el medi ambient (16), Castellar i el món agrícola (4),
Castellar i l’empresa (7), Castellar i l’educació en valors (11) i Materials (14).

Com és habitual, les propostes que arriben a més alumnes són les audicions
musicals, el cicle de teatre per a les llars d’infants i pels centres d’educació infantil i
primària i el teatre en anglès, activitats incloses dins de l’àrea Castellar i el món
cultural.

També ha destacat un any més com l’activitat més sol·licitada pels centres la visita a
la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres (42 en total), seguida per les 34 visites als
Pessebres, les 24 visites als horts de Cal Botafoc i les 18 que s’han dut a terme per
conèixer els Gegants de la vila.

Cal assenyalar que una part del monitoratge d’aquestes activitats ha anat a càrrec de
tècnics de les diferents regidories de l’Ajuntament, però també hi col·laboren
diverses entitats, empreses i ciutadans.

Aquest curs, la Guia Didàctica ha presentat 13 activitats noves, entre les quals hi ha
hagut les visites a l’Escola Municipal de Música i a la fàbrica del vidre, els
concursos “L’oli és un recurs” i “Disseny de bosses reutilitzables”, o les maletes
pedagògiques "Els indígenes de l’Amazònia” i “L’Àfrica a l’escola”.

Novetats de la Guia Didàctica 2013-2014

El proper mes de setembre, la pàgina web municipal recollirà totes les propostes de
la Guia Didàctica del curs 2013-2014. Una de les novetats que s’hi inclourà, a
l’apartat de Materials, serà la maleta “Jocs de Castellar”, creada a proposta del
Consell d’Infants. Aquesta maleta, feta a partir de l’aportació d’imatges i informació
per part de totes les escoles de la vila, recull una adaptació de diferents jocs de taula
(memory, puzles, lince, etc.) que tenen per objectiu donar a conèixer Castellar del
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Vallès a través del joc.

També destaca la iniciativa “Cinema escolar”, una activitat que es durà a terme amb
la col·laboració del Club Cinema Castellar Vallès i que consistirà la projecció d’una
pel·lícula adaptada als diferents cicles escolars en el marc de la Mostra de cinema
BRAM! 2014, que tindrà lloc del 17 al 21 de febrer. Les projeccions es
complementaran amb materials de suport didàctic.

Altres novetats que s’inclouran a la Guia Didàctica del curs 2013-2014 seran
activitats proposades pel Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs i altres
propostes relacionades amb exposicions que es duran a terme a Castellar.
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