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Didàctica.

La Guia Didàctica rep 746 sol·licituds d’activitats per part dels
centres educatius de Castellar

Dimecres 22 d'octubre de 2014

La Guia Didàctica de Castellar del Vallès, un recurs municipal que ofereix
anualment la Regidoria d’Educació als centres educatius de la vila, ha rebut fins al
moment un total de 746 sol·licituds d’activitats, visites o materials de préstec per al
curs 2014-2015, un nombre molt similar a les 739 sol·licituds del curs passat.

Enguany s’oferien un total de 118 propostes (11 més que el curs anterior), comptant
activitats, visites i materials de préstec. Les que faran més alumnes són, com és
habitual, les que s’emmarquen en l’àrea “Castellar i el món cultural”. En aquest
sentit, destaquen les audicions musicals, programades per cicles, adreçades a tots els
infants de P3 a ESO. Tots els alumnes d’infantil i de primària passaran per
l’Auditori Municipal Miquel Pont a veure una obra de teatre i, en el cas dels nois i
noies de 1r a 6è, una segona obra de teatre en anglès. D’altra banda, per segon any
consecutiu, totes les escoles i instituts de la vila assistiran a una projecció de
cinema, diferent per a cada cicle, en el marc de la Mostra de Cinema BRAM!

També cal destacar que tots els alumnes de les llars d’infants castellarenques
gaudiran durant aquest curs de cinc activitats, a més de les seleccionades per cada
centre: la Festa de la Primavera, un cicle de teatre, l’Hora del Conte, l’esmorzar
saludable i audicions musicals que es porten a terme en col·laboració amb l’Escola
Municipal de Música Torre Balada.

Pel que fa a la resta de sol·licituds recollides per la Guia Didàctica, les activitats més
demandades passen per les proposades dins l’àrea “Coneguem la nostra vila”, com
ara les 44 visites que s’han programat a la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres, les
18 que es faran a la Biblioteca Municipal Antoni Tort o les 12 del Parc de Bombers
Voluntaris.

També cal incloure entre els propostes més demandades del nou curs de la Guia
Didàctica 17 sortides als horts de la vila, 13 a lectures de poemes a càrrec de Suport
Castellar, o onze al taller d’Enric Aguilar.

Novetats del curs 2014-2015 i properes activitats

Totes les àrees temàtiques de la Guia Didàctica (Coneguem la nostra vila, Castellar i
el món cultural, Castellar i el medi ambient, Castellar i l’empresa i Materials)
oferien diverses novetats el curs 2014-2015.
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L’àrea amb més activitats noves és Castellar i el món cultural, que n’oferia  5 de
noves: “el cant coral es presenta”, per a alumnes de 3r i 4t; “visita al taller d’Enric
Aguilar”, per a alumnes de P5 a 6è; “Un  metre de paper”, per a joves d’ESO i
Batxillerat; “300 anys després”, per a alumnes de 5è a 2n de Batxillerat; i “Visita a
l’exposició d’Antoni Costa”. Per nombre de novetats, a continuació se situen les
àrees Coneguem la nostra vila i Castellar i el medi ambient, amb dues cadascuna:
“prevenció d’incendis domèstics” (5è a 2n de Batxillerat) i “bombers + prevenció”
(alumnes de 1r a 4t de Primària) en el primer cas i “conte del riu” per a infants de P3
i “l’estat ecològic dels rius” per a alumnes de 3r d’ESO a 2n de Batxillerat en el
segon.

Finalment, en l’àmbit Castellar i l’empresa s’oferia com a novetat una visita a la
pastisseria Sant Jordi, mentre que en l’apartat de materials s’hi incloïa l’opció que
els infants de 3r i 4t poguessin fer un àlbum de la salut en format digital.

Entre els mesos d’octubre i novembre es realitzaran, entre d’altres, visites al parc de
Colobrers, al taller d’Enric Aguilar, a la Biblioteca, a la Ludoteca, a l’Ajuntament, a
la depuradora, als gegants o a l’elaboració dels pessebres.
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