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Una sortida del Projecte Rius, inclòs dins el catàleg de la Guia Didàctica

La Guia Didàctica rep 755 sol·licituds d’activitats per part dels
centres educatius de Castellar

Dimarts 31 d'octubre de 2017

La Guia Didàctica de Castellar del Vallès, un recurs municipal que ofereix
anualment la Regidoria d’Infància i Adolescència als centres educatius de la vila, ha
rebut fins al moment un total de 755 sol·licituds d’activitats, visites o materials de
préstec per al curs 2017-2018. Com cada any, aquest nombre pot augmentar al llarg
del curs i, segons els seus responsables, es preveu superar les sol·licituds del curs
anterior, en què es van acabar fent 778 activitats.

El catàleg de la Guia Didàctica ofereix al voltant de 125 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 del BRAM! escolar.

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 tres
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 visites que s’han programat a la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres (44
visites programades) o la visita dels pessebres del Grup Pessebrista de la Capella de
Montserrat (39 visites).

Cinc novetats al catàleg

El catàleg de la Guia Didàctica presenta aquest curs cinc activitats que es fan per
primera vegada o que plantegen novetats.

En l’àmbit “Coneguem la nostra vila”, el centre Codelearn presenta “L’hora del
codi”, una activitat d’introducció a la robòtica i a la programació. D’altra banda, el
club Gossos Rugby Club Castellar ofereix sessions d’introducció a aquest esport,
tant a les pistes d’atletisme com a les escoles.

Pel que fa a l’apartat “Castellar i el món cultural”, l’Arxiu d’Història de Castellar
ofereix la visita a l’exposició “Construint el territori”, destinada a l’arquitectura
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tradicional i el paisatge que té, entre d’altres objectius, reflexionar sobre com el
medi, les formes de vida, la tecnologia, les relacions socials i les maneres
d’entendre el món es combinen per donar forma i fixar l’ús dels elements
arquitectònics dels paisatges.

Dins l’apartat Castellar i el Medi Ambient, els cicles formatius de la família agrària
de l’INS Castellar organitzaran el 20 de febrer una matinal d’activitats i tallers
dirigits a l’alumnat del cicle superior de primària, ESO i Batxillerat. L’activitat es
durà a terme coincidint amb la celebració a Castellar del Vallès del 1r congrés de
jardineria i el campionat de Catalunya de formació professional Catskills.

La darrera novetat està vinculada a la Festa del Riu, que el proper mes d’abril
proposarà sortides de tot el dia a Can Juliana adreçades a l’alumnat de 5è de
primària. L’activitat inclourà dos tallers relacionats amb l’entorn natural i un de
lleure.
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