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Imatge d'una de les sortides del Projecte Rius incloses en la Guia Didàctica,
celebrada el 22 d'octubre passat.

La Guia Didàctica rep prop de 750 sol·licituds d’activitats per part
dels centres educatius de Castellar

Dimecres 28 d'octubre de 2015

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 741 sol·licituds d’activitats, visites o materials de préstec per al
curs 2015-2016. Com cada any, aquest nombre anirà augmentant al llarg del curs i,
segons els seus responsables, es preveu que arribi a xifres similars a les del curs
anterior, en què es van acabar fent 760 activitats.

Enguany s’oferien un total de 118 propostes, 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, el teatre en català i en anglès i el cinema amb motiu de la Mostra BRAM!
També cal destacar les visites que es faran als pessebres i als gegants de Castellar.

D’altra banda, 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, dues obres de teatre, l’Hora del Conte a càrrec de la Rosa Fité, i una
audició musical que es porta 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 visites que s’han programat a la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres, les que
es faran a la Biblioteca Municipal Antoni Tort o les del Parc de Bombers
Voluntaris.

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

Novetats del curs 2015-2016 i properes activitats

Aquest recurs municipal presenta aquest curs una dotzena d’activitats que es fan per
primera vegada.

En l’àmbit cultural, destaca una exposició dedicada al pintor Alfons Gubern (que es
farà de la segona quinzena de desembre a la primera quinzena de gener).
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En l’àmbit de la salut, s’ofereixen quatre novetats: un taller d’elaboració de
formatges, a càrrec de la Carnisseria Casé (adreçat a alumnes de P4 a 6è de
primària); la Gimcana de les neurones, una activitat a càrrec d’AVAN adreçada a
infants de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO; una proposta adreçada a alumnes de
2n d’ESO titulada “M’agrado tal com sóc”, a càrrec de l’Associació contra
l’Anorèxia i la Bulímia de Catalunya (2n d’ESO); i el taller de prevenció de
violències de gènere i xarxes socials, a càrrec de Candela per a la investigació i
Acció Comunitària (3r d’ESO).

Pel que fa al medi ambient, s’oferirà un taller d’energies renovables, a càrrec de
Biosen (adreçat a alumnes de 3r a 6è).

I en relació a l’educació en valors cal destacar: la xerrada taller “Els joves davant la
discapacitat” per a alumnes de 5è a 4t d’ESO; l’espectacle didàctico-musical de
l’Àfrica Occidental Miniyamba (per a infants de 3r o 4t de primària); o els
espectacles Cançons i contes per la pau, a càrrec de Rah-mon Roma i Que comenci
la gresca, a càrrec de Jaume Ibars (ambdós per a alumnes d’infantil i primària).

En l’apartat de materials, també s’oferirà la maleta del BRAM! escolar, formada per
DVD de les pel·lícules projectades en anys anteriors i els dossiers pedagògics
corresponents. Al llarg del curs s’afegiran les pel·lícules i materials programats per
al febrer de 2016.

De les activitats que es faran aquest primer trimestre destaquen les audicions per als
alumnes del centres d’infantil i primària i bona part dels de secundària, l’activitat de
foment de lectura “Bufalletres”, l’Hora del conte a les escoles bressol, les visites a
la Ludoteca o les sortides del Projecte Rius, entre d’altres.
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