


El catàleg d’activitats, serveis i recursos que us presentem inclou més de 80 

accions que s’ofereixen a tots els centres educatius de la vila i s’ha desenvolupat 

amb la col·laboració dels diferents negociats de l’Ajuntament.

Aquest és un projecte dinàmic que s’enriqueix any rere any i aquest curs 2018-

2019 n’ha augmentat el nombre de propostes per continuar sent una eina de 

suport a la tasca dels professionals de l’educació del nostre municipi. 

Fruit de la col·laboració dels diversos agents implicats en el Pla Educatiu 

de Vila, com mestres, professorat, Ajuntament i famílies, les activitats 

s’acompanyen d’una explicació més acurada i amb detalls clarificadors, com 

per a quina edat estan dirigides, l’època de l’any recomanada o el calendari de 

sol·licitud, fet que respon a una reclamació de la comunitat educativa per tal 

d’organitzar millor el calendari d’activitats escolars de cada centre. 

El conjunt d’activitats proporciona als centres educatius noves oportunitats 

d’aprenentatge i permet que l’escola s’acosti a la ciutat i al seu entorn més 

proper. 

Molt bon curs a tothom! 

Eduard Suàrez
Regidor d’Educació

Joan Ramon Casals 
Alcalde

2

PRESENTACIÓ

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS



3

ÍNDEX

EDUCACIÓ ARTÍSTICA I MUSICAL

1. Audicions 
musicals

Ti
pu

s
0-3

P3
P4
P5

Infantil Primària

1r
2n

3r
4t

5é
6é

ESO

1r
2n

3r
4t

Pàg.Batx./ 
cicles

Escola de 
Música

Adults

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

1 9

2. Jornada de jocs
preesportius 1

3. Natació escolar a 
1r i 2n

2

4. Suport a la jornada 
intergeneracional de 
jocs populars

1

11

12

13

5. Suport a les 
jornades de 
promoció esportiva

1 14

6. Suport als 
campionats 
d’atletisme

1 15

EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL I SOSTENIBILITAT

7. Agendes 
d’escoles verdes

8. Coneguem els 
nostres parcs

9. Descoberta de 
l’Aiguamoll

10. Projecte “Horts 
escolars”

11. Projecte 
“Planta’t a l’escola”

4

1

1

1

1

EDUCACIÓ PER A LA CULTURA DE LA PAU, LA SOLIDARITAT, LA COOPERACIÓ I LA CIUTADANIA

17

18

19

20

21

12. Ciutats defensores 
dels drets humans

13. “Contrarumors”- 
exposició

14. “Contrarumors”- 
projecte

15. “Contrarumors”- 
tallers

16. Mostra de Cinema: 
Drets Humans i 
Interculturalitat

17. Tallers 
d’educació per la 
pau

1

1

1

1

1

1

23

24

25

26

27

28

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019



EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT

18. Accions per 
fomentar la igualtat 
entre homes i dones

Ti
pu

s

0-3

P3
P4
P5

Infantil Primària

1r
2n

3r
4t

5é
6é

ESO

1r
2n

3r
4t

Pàg.Batx./ 
cicles

Escola de 
Música

Adults

1 32

19. Accions per 
fomentar la igualtat 
entre noies i nois

1

20. Taller 
“Desigualtats de 
gènere en el món 
laboral”

1

33

34

36

EDUCACIÓ PER A LA MILLORA DE LES COMPETENCIES COMUNICATIVES I LINGÜÍSTIQUES

21. Atrapa la Falta

23. Fira del Llibre 
en Català per Sant 
Jordi

24. Lots de llibres

25. Taller de recerca 
d’informació a la 
biblioteca

26. Teatre a les 
escoles

1

3

3

4

1

EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
30. Programa “Viatjo 
amb tu”

31. Projecte 
“Camins escolars 
segurs

32. Tallers 
d’educació viària

33. Dents fortes i sanes

1

2

1

1

3

22. Biblioteques 
escolars de barri

27. Vadelletres

28. Visites escolars 
a la Biblioteca

29. Voluntariat per 
la llengua

1

1

1

1

37

38

39

40

41

42

43

44

EDUCACIÓ PER A LA SALUT

34. EMOBIN (F.GASOL)

35. Espectacle-
Estàs pantallat?

36. Infadimed

4

1

2

46

47

48

51

52

53

54

4

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019



5

37. L’aventura de la vida

Ti
pu

s

0-3

P3
P4
P5

Infantil Primària

1r
2n

3r
4t

5é
6é

ESO

1r
2n

3r
4t

Pàg.Batx./ 
cicles

Escola de 
Música

Adults

4 55

38. Programa “Mira 
i informa-te’n” - 
Agents de salut

1

39. Revisions 
bucodentals

2

56

57

5840. Servei de 
vacunacions

42. Taller “Autoestima 
i nutrició”

43. Taller “Els mites 
de l’amor romàntic”

44. Taller “Game Over”

45. Taller “Gestió de 
les emocions”

2

1

1

1

1

EDUCACIÓ PER AL CONEIXEMENT CULTURAL DE L’ENTORN

49. “Coneguem el 
nostre poble”

50. Coneixement de 
l’entorn per a joves 
nouvinguts

51. Visita a la 
Federació Obrera

1

1/3

1

1

1

41. Taller “Anem de 
festa”

46. Visites al Mercat
Municipal

47. Xerrada 
“Afectivitat i sexualitat

48. Xerrada amb un 
testimoni d’Alcohòlics 
Anònims

1

1

1

59

60

61

62

63

64

68

65

52. Visita a l’Ajuntament 
i entrevista amb 
l’alcalde

1

1

69

70

71

72

73

74

75

53. Visita escolar a 
l’Arxiu Municipal

54. Visita escolar a 
l’Arxiu Municipal: 
orígens de la 
industrialització

55. Visita a les 
bèsties de foc

56. Visita al Museu 
Municipal

57. Visites 
organitzades a la 
Biblioteca

1

1

1

76

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019

66



6

Ti
pu

s

0-3

P3
P4
P5

Infantil Primària

1r
2n

3r
4t

5é
6é

ESO

1r
2n

3r
4t

Pàg.Batx./ 
cicles

Escola de 
Música

Adults

58. Consell d’Infants 2 78

80

59. Acte de 
reconeixement 
a l’excel·lència 
educativa

60. Fòrum de 
Treballs de Recerca

61. Assessorament 
per a la tria 
i seguiment 
d’empreses de 
menjador escolar

1

1

64. Suport a 
l’organització de les 
festes de final de curs

65. Beques menjador

66. Beques per 
a estudiants de 
postobligatoris

4

4

2

3

4

62. Convenis amb 
les AMPA/AFA

63. Suport a les AMPA 
per a la difusió i la 
formació en català

3

4

3

81

83

84

85

88

86

3

4

89

90

91

92

93

94

95

67. Centre Obert

68. Escola de Famílies

69. Projecte “Patis 
oberts”

70. Servei de 
vetllador/a a les 
escoles bressol 
municipals

71. Subvenció a 
la socialització, 
digitalització, 
substitució 
i adquisició 
de materials 
pedagògics

3

4

PARTICIPACIÓ INFANTIL I JUVENIL

RECONEIXAMENT EDUCATIU

SUPORTS A LES AMPA

SUPORTS A LES FAMÍLIES

72. Tarifació social i 
bonificacions sobre 
el preu de les escoles 
bressol municipals i 
de l’escola de Música

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019



7

Ti
pu

s

0-3

P3
P4
P5

Infantil Primària

1r
2n

3r
4t

5é
6é

ESO

1r
2n

3r
4t

Pàg.Batx./ 
cicles

Escola de 
Música

Adults

73. Dia de 
l’Emprenedor 1 97

98

74. ESO-SEFED 
(Educació 
Secundària 
Obligatòria-
Simulació 
d’Empreses 
amb Finalitats 
Educatives

75. Programa 
d’informació i 
dinamització 
del Punt Jove 
als centres de 
secundària

2

78. Projecte “XEL-
suport extern de 
reforç escolar

79. Sessions 
informatives en 
relació amb el 
mercat de treball

1

1

76. Projecte 
“Campus Ítaca”

77. Projecte “Pont”

3

2

2

99

100

101

103 

102

1

104  

105

53

80. Sessions 
informatives sobre 
la generació d’idees 
de negoci

81. Taller “Com 
presentar el meu 
TR i no morir en 
l’intent”

82. Taller “Forma’t a 
l’estranger”

1

2

SUPORT A L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PROFESSIONAL

AVALUACIÓ

Formulari d’avaluació d’activitats i serveis

LLEGENDA

1. Activitats ofertes als centres escolars
2. Activitats d’intervenció comunitària en els centres escolars
3. Serveis disponibles
4. Recursos disponibles

Tipus

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019

106



8

EDUCACIÓ ARTÍSTICA I MUSICAL

L’educació artística comprèn els llenguatges 
plàstic i musical, i forma part del 
desenvolupament essencial de les persones. 
L’educació artística ajuda al desenvolupament 
de la imaginació, la creativitat i el sentit estètic, 
competències especialment rellevants per a la 
interacció amb el món actual.

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA I MUSICAL

1. AUDICIONS MUSICALS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Petits concerts oferts pels alumnes de l’Escola Municipal de Música Julià Canals durant els quals els professors 
fan una explicació dels instruments i el repertori

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i centres concertats

DESTINATARIS
Alumnes de 1r d’educació primària

DATA DE L’ACTIVITAT
Segon trimestre del curs

LLOC
Auditori de l’Escola Municipal de Música Julià Canals

PREPARACIÓ/REQUISITS
Prèviament a l’audició, els centres inscrits poden fer una breu introducció als instruments a l’aula.

IMPORT
Sense cost per als assistents

DESCRIPCIÓ
Activitat adreçada als alumnes de 1r de primària de les escoles que ho sol·liciten. Consisteix en uns petits 
concerts oferts pels alumnes de l’Escola Municipal de Música Julià Canals durant els quals els professors fan 
una explicació dels instruments i el repertori.

Des de fa dos anys comptem amb la participació de tots els centres de primària de Molins de Rei.

OBJECTIUS
1. Conèixer i reconèixer els diferents instruments musicals
2. Assistir a una audició de música en viu com a complement de les classes de música

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

L’educació física i esportiva ha de tenir un 
paper primordial en el desenvolupament de les 
competències centrades en la cura del cos i de 
la salut, en la millora corporal i la forma física, 
i en l’ús constructiu del temps lliure mitjançant 
la pràctica d’activitats esportives individuals i 
col·lectives. 
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EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

2. JORNADA DE JOCS PREESPORTIUS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Suport a aquesta activitat organitzada per alumnes de 1r de batxillerat de l’Institut Bernat el Ferrer

QUI LA POT DEMANAR
Els centres educatius públics i concertats de Molins de Rei

DESTINATARIS
Alumnes de 4t de primària 

DATA DE L’ACTIVITAT
Una jornada matinal del mes d’abril 

LLOC
Camp de Futbol Josep Raich 

PREPARACIÓ/REQUISITS
Condició física bàsica per al bon desenvolupament de l’activitat

IMPORT
Activitat sense cost per a les famílies

DESCRIPCIÓ
Activitat d’una jornada (de 9 a 13 h) organitzada per alumnes de 1r de batxillerat de l’Institut Bernat el Ferrer per 
als alumnes de 4t de primària de totes les escoles. Es desenvolupa al Camp de Futbol Josep Raich i es practiquen 
diferents jocs preesportius.

OBJECTIUS
1. Treballar les habilitats motrius necessàries per introduir els esports posteriorment.
2. Millorar la coordinació, la força, la velocitat i altres qualitats necessàries en les primeres edats

INFORMACIÓ
Regidoria d’Esports (poliesportiu@molinsderei.cat). Tel. 93 680 15 72

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

3. NATACIÓ ESCOLAR A 1r I 2n

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Activitat adreçada als alumnes de 1r i 2n de primària, amb l’objectiu que tots els infants aprenguin a nedar. 
Gaudiran d’una hora a la setmana de curset des de setembre a juny, en horari escolar.

QUI LA POT DEMANAR
Els centres educatius públics i concertats de Molins de Rei

DESTINATARIS
Nens i nenes de 1r i 2n de primària

DATA DE L’ACTIVITAT
Les activitats tenen una durada d’un curs escolar.

LLOC
Club Natació Molins de Rei

PREPARACIÓ/REQUISITS
Condició física bàsica per al bon desenvolupament de l’activitat

IMPORT
Les famílies aporten una quantitat simbòlica a l’inici del curs (18 €).

DESCRIPCIÓ
Activitat gratuïta per als alumnes de 1r i 2n de primària escolaritzats i residents a la vila. Està subvencionada en 
part per l’Ajuntament i el Club Natació Molins de Rei, mentre que la família hi aporta una quantitat simbòlica (18 
€). Gaudiran d’una hora a la setmana de curset des de setembre a juny, en horari escolar.

OBJECTIUS
1. Ensenyar a nedar a tots els infants de 1r i 2n de primària

INFORMACIÓ
Regidoria d’Esports (poliesportiu@molinsderei.cat). Tel. 93 680 15 72

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

4. SUPORT A LA JORNADA INTERGENERACIONAL DE JOCS POPULARS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Activitat que proporciona un apropament dels nens i nenes de la vila als jocs tradicionals en companyia dels 
usuaris del servei Activa’t (per a més grans de 65 anys) 

QUI LA POT DEMANAR
Centres escolars públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Nens i nenes de 2n de primària (7 i 8 anys)

DATA DE L’ACTIVITAT
Jornada d’un matí al mes d’abril

LLOC
Parc de la Mariona

PREPARACIÓ/REQUISITS
Condició física bàsica per al bon desenvolupament de l’activitat

IMPORT
La sol·licitud d’aquest ajut no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Activitat adreçada als alumnes de 2n de primària, qui, acompanyats de la gent gran usuària del servei Activa’t 
(per a més grans de 65 anys), aprenen i gaudeixen junts dels jocs tradicionals. Es desenvolupa durant tot un matí 
al Parc de la Mariona, al voltant del mes d’abril. 

OBJECTIUS
1. Donar a conèixer als infants els jocs tradicionals, acompanyats pels usuaris del servei Activa’t 
 (per a més grans de 65 anys)
2. Apropar les vivències i experiències de la gent gran als més petits en un ambient de joc distès

INFORMACIÓ
Regidoria d’Esports (poliesportiu@molinsderei.cat ). Tel. 93 680 15 72

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

5. SUPORT A LES JORNADES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Activitat de promoció de quatre esports: handbol, bàsquet, futbol sala i voleibol 

QUI LA POT DEMANAR
Els centres educatius públics i concertats de Molins de Rei

DESTINATARIS
Alumnes de 5è i 6è de primària i de 1r a 4t d’ESO de les escoles i instituts de Molins de Rei

DATA DE L’ACTIVITAT
Durant el curs escolar

LLOC
Centre esportiu de la vila habilitat amb aquest efecte

PREPARACIÓ/REQUISITS
Condició física bàsica per al bon desenvolupament de l’activitat

IMPORT
Activitat sense cost per a les famílies

DESCRIPCIÓ
Activitat d’una jornada (de 9 a 13 h) per a cada un dels sis cursos, durant la qual es promociona un d’aquests 
esports col•lectius: voleibol, futbol, bàsquet i handbol, de manera rotatòria. Per tant, cada quatre anys es 
repeteix esport. L’activitat és gestionada conjuntament entre els  professors d’EF de les escoles i els instituts i 
l’Àrea d’Esports. Es fa una vegada al curs i és de caràcter competitiu (tipus lligueta).

OBJECTIUS
1. Promocionar la pràctica esportiva d’aquests quatre esports col·lectius
2. Promocionar hàbits i estils de vida saludables
3. Formar i educar per a la salut

INFORMACIÓ
Regidoria d’Esports (poliesportiu@molinsderei.cat ). Tel. 93 680 15 72

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

6. SUPORT ALS CAMPIONATS D’ATLETISME

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Activitat de promoció de l’atletisme, adreçada als alumnes de 5è i 6è de primària, i 1r i 2n d’ESO

QUI LA POT DEMANAR
Els centres educatius públics i privats-concertats de Molins de Rei

DESTINATARIS
Alumnes de 5è i 6è de primària, i de 1r i 2n d’ESO de les escoles i instituts de Molins de Rei

DATA DE L’ACTIVITAT
Activitat d’una jornada durant el curs escolar

LLOC
Estadi Municipal d’Atletisme de Cornellà de Llobregat. Àrea d’Esports de la UB

PREPARACIÓ/REQUISITS
Condició física bàsica per al bon desenvolupament de l’activitat

IMPORT
Activitat sense cost per a les famílies

DESCRIPCIÓ
Activitat d’una jornada (de 9 a 13 h) per a cada curs (5è i 6è). Es desenvolupa a l’Estadi Municipal d’Atletisme de 
Cornellà de Llobregat en horari escolar, on es practiquen totes les disciplines (curses i concursos). Els alumnes 
de 1r i 2n d’ESO fan la mateixa activitat a l’Àrea d’Esports de la UB, tot i que, en aquest cas, la gestió és únicament 
dels instituts (LLR i BF).

OBJECTIUS
1. Promocionar hàbits i estils de vida saludables
2. Formar i educar per a la salut

INFORMACIÓ
Regidoria d’Esports (poliesportiu@molinsderei.cat ). Tel. 93 680 15 72

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT

El coneixement i el respecte pel medi ambient són 
aprenentatges que cal fomentar des de la infància. 
Per això establim programes que ajuden els 
infants a aprendre a estimar la natura i tenir cura 
del seu entorn natural.

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT

7. AGENDES D’ESCOLES VERDES

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Els centres que ho sol·licitin poden disposar, per als seus alumnes, de l’Agenda Escolar Europea del Medi Ambient 
i el Desenvolupament.

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Infants i joves de 3 a 16 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Es reparteixen les agendes a l’inici del curs escolar

LLOC
A les escoles sol·licitants

PREPARACIÓ/REQUISITS
Les sol·licituds es formalitzen durant el mes de novembre per tenir-les disponibles per al curs següent.

IMPORT
Preu subvencionat d’1 euro per agenda, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona

DESCRIPCIÓ
Els centres que ho sol·licitin poden disposar de l’Agenda Escolar Europea del Medi Ambient i el Desenvolupament 
per als seus alumnes. 
També es poden sol·licitar calendaris per a les aules.

OBJECTIUS
1. Donar a conèixer entre l’alumnat els conceptes del desenvolupament sostenible 
2. Estimular i promoure conductes ambientalment responsables i de respecte vers el medi

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT

8. CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
És un programa d’educació ambiental que pretén donar a conèixer el medi natural més proper i fomentar la 
sensibilització envers el patrimoni natural i cultural. 

QUI LA POT DEMANAR
Els centres públics i concertats de Catalunya

DESTINATARIS
Nens i nenes de 6è de primària (11 i 12 anys)

DATA DE L’ACTIVITAT
Entre els mesos de novembre i desembre, es fa la programació dels itineraris pedagògics als espais naturals i es 
comunica a les escoles participants el dia de la sortida i l’espai natural a visitar. 

LLOC
Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac

PREPARACIÓ/REQUISITS
Condició física bàsica per al bon desenvolupament de l’activitat

IMPORT
La sol·licitud d’aquest ajut no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
“Coneguem els nostres parcs” és un programa gratuït, subvencionat per la Diputació de Barcelona i per 
l’Ajuntament. Inclou la formació teòrica en línia a través del web Coneguem els nostres parcs, el transport en 
autocar fins a l’espai natural protegit, un itinerari pedagògic guiat per educadors ambientals especialitzats i el 
material educatiu, també en edició accessible, necessari per fer l’activitat. Els darrers anys s’ha visitat el Parc de 
Sant Llorenç de Munt-L’Obac.

OBJECTIUS
1. Donar a conèixer als alumnes la tasca de conservació i difusió dels espais naturals protegits que duu a  
 terme l’Administració pública que els gestiona, amb la finalitat de conscienciar-los de la importància   
 d’assumir compromisos socials responsables respecte al medi natural que els envolta2. Estimular i promoure  
 conductes ambientalment responsables i de respecte vers el medi
2. Promoure l’aprenentatge actiu de l’alumnat mitjançant la identificació i l’estudi de la vegetació, la fauna i el  
 patrimoni cultural dels parcs
3. Estimular l’observació i potenciar la interacció entre els alumnes i el seu entorn per tal de transmetre’ls  
 l’emoció del descobriment i l’estima del nostre patrimoni natural i cultural

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT

9. DESCOBERTA DE L’AIGUAMOLL 

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Programa d’educació ambiental, experimentador, centrat en l’espai protegit de l’Aiguamoll de Molins de Rei, 
on es podran estudiar les espècies animals i vegetals presents, les xarxes tròfiques i altres interrelacions que 
s’estableixen entre elles, alhora que es posa en valor la importància d’aquest espai per a l’ecosistema del riu 
Llobregat.

QUI LA POT DEMANAR
Els centres públics i concertats de Catalunya

DESTINATARIS
Infants i joves de 5è de primària fins a 2n de batxillerat

DATA DE L’ACTIVITAT
Entre els mesos de setembre i juny

LLOC
Aiguamoll de Molins de Rei

PREPARACIÓ/REQUISITS
És aconsellable fer-ne una preparació prèvia a classe i portar prismàtics.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat comporta un cost per al sol·licitant determinat pel tipus d’activitat contractada.

DESCRIPCIÓ
L’Aiguamoll de Molins de Rei ha estat un exemple d’actuació de regeneració d’un espai fluvial, d’un entorn amb 
baixa qualitat ambiental com és el tram final del riu Llobregat. La voluntat municipal és millorar la consciència 
del valor natural que representa i posar en valor les potencialitats de l’espai com a eina d’educació ambiental. 
Tot i que els ocells són el grup més característic i conegut, en les activitats també es treballen la resta de grups 
animals (mamífers, amfibis, rèptils i peixos) i les relacions que ells mateixos estableixen amb el seu entorn. Això 
es fa a través de diversos mètodes d’estudi, com són els censos visuals, els acústics o l’anellat científic d’ocells.

OBJECTIUS
1. Fer un recull científic de dades al camp, observar i estudiar de forma experimentadora i en directe els  
 diferents aspectes de la biologia i adaptacions dels animals per viure en aquest tipus de medi
2. Promoure l’aprenentatge i la capacitat d’observació de l’alumnat mitjançant la identificació visual i/o   
 acústica dels animals d’aquest espai
3. Promoure l’esperit de respecte i conservació vers el medi natural que ens envolta
4. Estudiar la problemàtica de les espècies exòtiques i els efectes que tenen sobre el medi

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT

10. PROJECTE “HORTS ESCOLARS”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Assessorament d’un expert en agricultura per tal de garantir l’èxit dels horts escolars dels centres públics i 
privats concertats de la vila

QUI LA POT DEMANAR
Els centres escolars públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Infants i joves fins a 16 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Projecte continuat durant tot el curs escolar

LLOC
Es desenvolupa al mateix centre sol·licitant

PREPARACIÓ/REQUISITS
Espai d’hort habilitat a cada escola

IMPORT
La sol·licitud d’aquest servei no comporta cap cost per al sol·licitant. És un servei subvencionat per la Fundació 
Agrària de Molins de Rei.

DESCRIPCIÓ
Aquest projecte es fa en col·laboració amb la Fundació Agrària de Molins de Rei, que fa una aportació econòmica 
perquè l’Ajuntament contracti una persona que assessori per tal que les escoles puguin dur a terme els seus 
projectes d’hort escolar amb tot l’èxit possible. El projecte té diferents objectius, però bàsicament es pot 
considerar com una extensió de l’aprenentatge més pràctic del coneixement del medi natural. És una activitat 
mitjançant la qual els alumnes poden gaudir del contacte amb la natura i aprendre a tenir-ne cura, i, a més, 
permet revisar els hàbits alimentaris i motiva a incorporar a la dieta verdures i hortalisses.

OBJECTIUS
1. Assessorar els responsables dels horts escolars dels centres públics i privats concertats, 
 per tal de garantir-ne l’èxit
2. Aprendre a conèixer el medi natural pràcticament
3. Conscienciar de la importància de tenir cura del medi natural
4. Motivar el consum de verdures i hortalisses entre els infants 

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT

11. PROJECTE “PLANTA’T A L’ESCOLA”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Projecte per potenciar la sensibilització i el coneixement de les plantes i els arbres autòctons, a través d’una 
xerrada sobre les diferents espècies que trobem a Molins de Rei i una visita per veure-les en l’entorn. També 
ofereix la possibilitat de plantar plantes en algun espai de l’escola.

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i centres concertats de Molins de Rei

DESTINATARIS
Infants i joves fins a 12 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
A determinar durant el curs escolar

LLOC
Diferents espais de la vila i la mateixa escola

PREPARACIÓ/REQUISITS
Continuació del projecte de cada escola

IMPORT
Sense cost per a les escoles sol·licitants

DESCRIPCIÓ
Projecte per potenciar la sensibilització i el coneixement de les plantes i els arbres autòctons, a través d’una 
xerrada sobre les diferents espècies que trobem a Molins de Rei i una visita per veure-les en l’entorn. També 
ofereix la possibilitat de plantar plantes en algun espai de l’escola.

OBJECTIUS
1. Potenciar la sensibilització i el coneixement de les plantes i els arbres autòctons
2. Conèixer i reconèixer les plantes i arbres de la vila
3. Valorar i respectar la natura de la nostra vila i en general

INFORMACIÓ
Regidoria de Sostenibilitat (pvo@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA CULTURA DE LA PAU, LA 
SOLIDARITAT, LA COOPERACIÓ I LA CIUTADANIA

En un món cada vegada més comunicat en què 
les distàncies són cada cop més curtes i la lliure 
circulació de persones facilita la interrelació amb 
tota mena de cultures, idiomes i estils de vida 
diferents de la nostra, necessitem programes que 
ens ajudin a comprendre aquestes diferències i a 
valorar la riquesa social i cultural.

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA CULTURA DE LA PAU, LA 
SOLIDARITAT, LA COOPERACIÓ I LA CIUTADANIA

12. CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Projecte conjunt entre diversos ajuntaments catalans que vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores 
dels drets humans 

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i centres concertats de Molins de Rei

DESTINATARIS
Joves a partir de 12 anys 

DATA DE L’ACTIVITAT
A determinar: primera setmana d’octubre

LLOC
Al mateix centre escolar

PREPARACIÓ/REQUISITS
Continuació del projecte de cada escola

IMPORT
Aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Projecte conjunt entre diversos ajuntaments catalans que vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores 
dels drets humans, alhora que ajuda a conscienciar les persones de les ciutats participants sobre la necessitat 
d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana. Enguany continua sent prioritària la 
implicació de l’alumnat de secundària de la vila, així com les xerrades protagonitzades per reconeguts activistes 
internacionals.

OBJECTIUS
1. Conscienciar la ciutadania, i sobretot els escolars, sobre la necessitat d’integrar la defensa de la pau i els  
 drets humans en la seva tasca quotidiana 
2. Conèixer altres realitats socials de diversos països del món on hi ha una vulneració sistemàtica dels drets  
 humans de les organitzacions i les persones civils que lluiten per denunciar aquesta repressió i vulneració,  
 amb la seva pròpia experiència com a activistes dels drets humans

INFORMACIÓ
Regidoria de Nova Ciutadania i Cooperació. Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA CULTURA DE LA PAU, LA 
SOLIDARITAT, LA COOPERACIÓ I LA CIUTADANIA

13. “CONTRARUMORS” - EXPOSICIÓ

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Exposicions “Contrarumors” dedicades a desmentir prejudicis i falsos estereotips envers la immigració, la 
cooperació, les persones refugiades i les dones migrades

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de Molins de Rei, AMPA i famílies de la vila

DESTINATARIS
Infants a partir de 6 anys, joves i adults

DATA DE L’ACTIVITAT
Tot el curs escolar. Reservar amb previsió de 30 dies

LLOC
Federació Obrera

PREPARACIÓ/REQUISITS
Continuació del projecte de cada escola

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Exposicions “Contrarumors” dedicades a desmentir prejudicis i falsos estereotips envers la immigració, la 
cooperació, les persones refugiades i les dones migrades
1. Exposició: “I tu, què creus?”
2. Les raons de la cooperació
3. Refugiats
4. Dones migrades

OBJECTIUS
1. Sensibilitzar els alumnes, professors i famílies sobre temes relacionats amb el món de la cooperació, la  
 diversitat i les polítiques solidàries 
2. Desmentir rumors i falsos estereotips envers la immigració, la cooperació, les persones refugiades i les dones  
 migrades

INFORMACIÓ
Regidoria de Nova Ciutadania (www.contrarumors.cat). Tel.93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA CULTURA DE LA PAU, LA 
SOLIDARITAT, LA COOPERACIÓ I LA CIUTADANIA

14. “CONTRARUMORS” - PROJECTE

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Per posar el focus en diferents temes d’actualitat que afecten els col•lectius més vulnerables i desmentir els 
missatges xenòfobs que circulen per la nostra societat, l’Ajuntament ha impulsat la campanya Contrarumors, que 
dedica el seu tercer treball a la crisi dels refugiats. 

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats, i AMPA dels centres escolars la vila

DESTINATARIS
Infants i joves a partir de 6 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Tot el curs escolar. Reservar amb previsió de 30 dies

LLOC
El mateix centre escolar

PREPARACIÓ/REQUISITS
Continuació del projecte de cada escola

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Sovint, els rumors neixen del desconeixement. Per posar el focus en diferents temes d’actualitat que afecten els 
col·lectius més vulnerables i desmentir els missatges xenòfobs que circulen per la nostra societat, l’Ajuntament 
ha impulsat la campanya Contrarumors, que dedica el seu tercer treball a la crisi dels refugiats.

OBJECTIUS
1. Desmuntar els estereotips existents sobre la immigració i la cooperació utilitzant diferents suports   
 pedagògics a l’aula amb una formadora especialitzada en aquests temes

INFORMACIÓ
Regidoria de Nova Ciutadania (www.contrarumors.cat).  Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA CULTURA DE LA PAU, LA 
SOLIDARITAT, LA COOPERACIÓ I LA CIUTADANIA

15. “CONTRARUMORS” - TALLERS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Tallers adreçats a combatre i desmentir falsos rumors i estereotips envers les persones migrades, refugiades, 
dones i projectes de cooperació. Aquests tallers tenen l’objectiu de sensibilitzar i fer pedagogia social per tal de 
desmuntar tòpics.

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats, i AMPA dels centres escolars la vila

DESTINATARIS
Infants i joves a partir de 6 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
A determinar conjuntament amb el centre escolar. Reservar amb previsió de 30 dies

LLOC
El mateix centre escolar

PREPARACIÓ/REQUISITS
Els tallers són de 3 hores (una hora per a cada part).

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Sovint, els rumors neixen del desconeixement. Per posar el focus en diferents temes d’actualitat que afecten els 
col•lectius més vulnerables i desmentir els missatges xenòfobs que circulen per la nostra societat, l’Ajuntament 
ha impulsat la campanya Contrarumors, que dedica el seu tercer treball a la crisi dels refugiats.

OBJECTIUS
1. Sensibilitzar els joves dels centres educatius de secundària en temes relacionats amb el món de la   
 cooperació, la diversitat i les polítiques solidàries.
2. Aquests tallers es divideixen en tres parts diferenciades: 
 Part 1: Persones migrades
 Part 2: Persones refugiades i cooperació
 Part 3: Escriptura ètica

INFORMACIÓ
Regidoria de Nova Ciutadania (www.contrarumors.cat). Tel.93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA CULTURA DE LA PAU, LA 
SOLIDARITAT, LA COOPERACIÓ I LA CIUTADANIA

16. MOSTRA DE CINEMA: DRETS HUMANS I INTERCULTURALITAT

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Selecció acurada de pel·lícules, per part dels mateixos centres educatius, que permet conèixer històries que 
promouen el debat d’idees i la reflexió sobre el nostre món i sobre el model de societat que volem a través de la 
cultura cinematogràfica.

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Infants i joves de 6 a 18 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Segon trimestre del curs 

LLOC
Espai de la vila habilitat per a aquesta finalitat

PREPARACIÓ/REQUISITS
Dossiers pedagògics de cada una de les pel·lícules i una presentació visual prèvia del que es veurà abans de 
projectar el film

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
La Mostra no solament significa veure una pel·lícula, sinó treballar-la també a l’aula. Per aquest motiu es 
preparen uns dossiers pedagògics de cada una de les pel·lícules i una presentació visual prèvia del que es veurà 
abans de projectar el film. Un cop els alumnes arriben als centres, els professors els lliuren un dels dossiers que 
hem preparat perquè els joves, de forma individual o com ho estableixi cada docent/centre, puguin treballar-lo i 
aprofundir més en el tema que es veurà. 

OBJECTIUS
1. Abordar temàtiques com el racisme, la xenofòbia, els drets humans, les desigualtats econòmiques, les  
 migracions, el desenvolupament, etc. 
2. Establir un diàleg entre l’alumnat, tant dins com fora dels centres, per analitzar com les pel·lícules que  
 veuen, a part de ser entretingudes, ens volen mostrar uns valors que cal saber interpretar.

INFORMACIÓ
Regidoria de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans. Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA CULTURA DE LA PAU, LA 
SOLIDARITAT, LA COOPERACIÓ I LA CIUTADANIA

17. TALLERS D’EDUCACIÓ PER LA PAU

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
El programa “Conviure a la Mediterrània” comprèn la realització d’una sèrie de tallers d’educació per la pau 
i la interculturalitat, centrats en la regió mediterrània. Els tallers utilitzen principalment el joc com a eina 
metodològica d’aprenentatge. 

QUI LA POT DEMANAR
Centres escolars de primària i secundària públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Infants i joves de 6 a 16 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
-  Cicle inicial: primer i segon trimestre del curs (des de finals de setembre fins a finals de gener)
-  Cicle Mitjà: segon trimestre del curs. Les dates previstes per a 3r seran a finals de febrer-març i les de 4t, a  
  finals d’abril i principis de maig.
-  Cicle Superior: tercer trimestre del curs (finals d’abril i maig). Les dates es concretaran amb els centres  
  participants i es farà tot el possible perquè a les hores programades els tutors siguin amb els seus grups- 
  classe. Es deixaran unes 2-3 setmanes entre tallers.

LLOC
El mateix centre escolar

PREPARACIÓ/REQUISITS
Continuació del projecte de cada escola

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
El programa “Conviure a la Mediterrània” s’està desenvolupant des del curs 2002-2003. Els seus antecedents 
rauen en la voluntat de l’Ajuntament de Molins de Rei d’oferir als seus centres educatius activitats i recursos 
complementaris necessaris per ajudar-los en la seva tasca docent d’educació en valors.

OBJECTIUS GENERALS
1. Educar en els valors fonamentals que ajudaran els infants a esdevenir ciutadans i ciutadanes responsables,  
 coherents i crítics en un món cada cop més complex
2. Conèixer la diversitat de la regió mediterrània, el territori on vivim, per valorar-la positivament i viure-la com  
 una gran riquesa

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019

CICLE INICIAL
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EDUCACIÓ PER A LA CULTURA DE LA PAU, LA 
SOLIDARITAT, LA COOPERACIÓ I LA CIUTADANIA

17. TALLERS D’EDUCACIÓ PER LA PAU

METODOLOGIA DE TREBALL
Es treballa utilitzant principalment el joc (de rol, de pati d’escola, de simulació, de taula...) com una eina que 
ajuda l’alumnat a aprendre, d’una manera lúdica, a reflexionar sobre diferents realitats. 

ELS TALLERS
Dins del PROGRAMA es contempla la realització de dues activitats per a cada grup classe de primer i segon de 
primària. Totes les activitats tenen una durada de 90 minuts.
 Primer de primària:
 ·  Jocs de pati de la Mediterrània
 ·  En Jehà i la Guita
 Segon de primària
 ·  Danses de la Mediterrània
 ·  Fervol 

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019

CICLE MITJÀ

OBJECTIUS GENERALS
1.  Educar en els valors fonamentals que ajudaran els infants a esdevenir ciutadans i ciutadanes responsables,  
 coherents i crítics en un món cada cop més complex
2.  Conèixer la diversitat de la regió mediterrània, el territori on vivim, per valorar-la positivament i viure-la com  
 una gran riquesa

METODOLOGIA DE TREBALL
Es treballa utilitzant principalment el joc (de rol, de simulació, de taula...) com una eina que ajuda l’alumnat a 
aprendre, d’una manera lúdica, a reflexionar sobre diferents realitats, a implicar-se en la recerca de possibles 
solucions i a actuar en conseqüència. 
El programa amb 4t, que veureu que consta de tres activitats, serà impartit per la Cariad Astles, que resideix a 
Anglaterra i es desplaçarà a Molins de Rei expressament. Per tant, es desenvoluparà al llarg de dues setmanes 
concretes d’acord amb les seves disponibilitats i les dates no es podran modificar.

CICLE SUPERIOR

1. Començar a familiaritzar-se amb alguns aspectes de la vida als diferents països de la regió mediterrània.  
 Similituds i diferències
2. Estudiar alguns dels principals problemes que afecten la regió, les seves causes i conseqüències:   
 desenvolupament desigual i comerç injust, conflictes armats, migracions, etc.
3.  Pensar en possibles solucions per als problemes i en allò que cadascú pot aportar des del lloc on és
4. Construir ponts entre la manera de pensar i viure de cadascun de nosaltres i la d’infants i joves d’orígens  
 diversos
5. Fomentar el sentiment d’empatia cap a persones que viuen realitats diferents a la nostra

OBJECTIUS ESPECÍFICS



30

INFORMACIÓ

Regidoria de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans. 
El programa anirà a càrrec d’Irènia, jocs de pau, http://www.irenia.net  
Tel. 93 680 33 40

CONTINGUTS
 · Resolució de conflictes
 · La regió mediterrània, la seva diversitat, la seva gent
 · Distribució de la riquesa i del desenvolupament a la regió. El comerç internacional
 · Les migracions a la Mediterrània: perspectiva històrica, dificultats en el fet d’emigrar, actituds de les  
  societats d’acollida
 · Països o regions en conflicte. Causes i conseqüències
 · La població refugiada i desplaçada. Dificultats i reptes

EDUCACIÓ PER A LA CULTURA DE LA PAU, LA 
SOLIDARITAT, LA COOPERACIÓ I LA CIUTADANIA

17. TALLERS D’EDUCACIÓ PER LA PAU

OBJECTIUS GENERALS
1.  Educar en els valors fonamentals que ajudaran els infants a esdevenir ciutadans i ciutadanes responsables,  
 coherents i crítics en un món cada cop més complex
2.  Conèixer la diversitat de la regió mediterrània, el territori on vivim, valorar-la positivament i viure-la com una  
 gran riquesa.

METODOLOGIA DE TREBALL
Per aconseguir els objectius, es proposa treballar amb una metodologia activa molt participativa que ajudi 
l’alumnat a aprendre, d’una manera lúdica, a reflexionar sobre diferents realitats, a implicar-se en la recerca de 
possibles solucions i a actuar en conseqüència.

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT

Reconèixer les capacitats de cada infant i jove, 
independentment del seu sexe, per promoure la 
igualtat real d’oportunitats en el respecte a la 
diferència i evitar qualsevol tipus de discriminació 
per motiu de gènere és el nostre objectiu. Per això 
desenvolupem programes per crear una societat 
més igualitària.

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT

18. ACCIONS PER FOMENTAR LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Tallers adreçats a adults per treballar la prevenció de les conductes possessives i violentes, i fer visibles les 
desigualtats per raó de gènere

QUI LA POT DEMANAR
Escola d’Adults

DESTINATARIS
Homes i dones a partir de 18 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Les activitats es desenvolupen en el marc de la diada del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència envers les Dones

LLOC
El mateix centre escolar

PREPARACIÓ/REQUISITS
Continuació del projecte de l’escola

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Tallers adreçats a adults per treballar la prevenció de les conductes possessives i violentes, i fer visibles les 
desigualtats per raó de gènere

OBJECTIUS
1. Aproximar els participants conceptualment a les diferents manifestacions de la violència masclista
2. Identificar les microviolències presents a les seves vides 
3. Fer visibles i enfortir les seves eines de prevenció i reparació enfront de la violència masclista
4. Analitzar les dinàmiques sexistes i els rols i estereotips socials assignats a dones i homes

INFORMACIÓ
Regidoria de Feminismes i Alliberament LGTBI.  Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT

19. ACCIONS PER FOMENTAR LA IGUALTAT ENTRE NOIES I NOIS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Tallers adreçats a adolescents i joves entre els 14 i els 18 anys per treballar la prevenció de les conductes 
possessives i violentes

QUI LA POT DEMANAR
Centres de secundària públics i privats de la vila

DESTINATARIS
Infants i joves a partir de 12 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Les activitats es desenvolupen els dies 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i 25 de novembre, Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

LLOC
Centres educatius sol·licitants

PREPARACIÓ/REQUISITS
Continuació del projecte de cada escola

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Tallers adreçats a adolescents i joves entre els 14 i els 18 anys per treballar la prevenció de les conductes 
possessives i violentes, i fer visibles les desigualtats per raó de gènere tant en l’àmbit de la parella com en l’àmbit 
laboral

OBJECTIUS
1.  Aproximar els participants conceptualment a les diferents manifestacions de la violència masclista
2.  Identificar les microviolències presents a les seves vides
3.  Fer visibles i enfortir les seves eines de prevenció i reparació enfront de la violència masclista
4.  Analitzar les dinàmiques sexistes i els rols i estereotips socials assignats a dones i homes

INFORMACIÓ
Regidoria de Feminismes i Alliberament LGTBI i Punt Jove als INS. Tel.93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT

20. TALLER “DESIGUALTATS DE GÈNERE AL MÓN LABORAL”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
El taller utilitza una metodologia participativa per promoure la reflexió de l’estat actual del món laboral i els 
efectes negatius que té en relació amb les dones.

QUI LA POT DEMANAR
Les famílies

DESTINATARIS
Joves a partir de 15 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
De setembre a juny

LLOC
En el mateix centre escolar

PREPARACIÓ/REQUISITS
Continuació del projecte de cada escola

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant. Pressupost municipal

DESCRIPCIÓ
El taller utilitza una metodologia participativa per promoure la reflexió de l’estat actual del món laboral i els 
efectes negatius que té en relació amb les dones.

OBJECTIUS
1.  Aproximar-nos conceptualment al terme treball i altres conceptes vinculats al món laboral (població activa,  
 salari, segregació vertical i horitzontal, assetjament per raons de sexe, etc.)
2.  Identificar els estereotips de gènere vinculats a les professions
3.  Fer visibles els diversos àmbits del món laboral on són presents les desigualtats de gènere

INFORMACIÓ
Regidoria de Joventut (puntjove@molinsderei.cat). Tel. 93 668 54 52

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA MILLORA DE LES 
COMPETENCIES COMUNICATIVES I LINGÜÍSTIQUES

Les competències comunicatives i lingüístiques 
esdevenen fonamentals per interaccionar amb 
les persones. L’ús de les noves tecnologies i la 
transmissió de missatges instantanis fa que sovint es 
descuidi l’ortografia i la gramàtica de la llengua. Per 
això, establim accions per promoure un ús correcte de 
la llengua que en permeti la conservació.

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA MILLORA DE LES 
COMPETENCIES COMUNICATIVES I LINGÜÍSTIQUES

21. ATRAPA LA FALTA - CONCURS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Concurs per a joves de 3r a 4t d’ESO per aprofundir en el domini de l’ortografia catalana

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Joves a partir de 14 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Durant tot el curs

LLOC
Als mateixos centres escolars

PREPARACIÓ/REQUISITS
Continuació del projecte de cada escola

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
S’ofereix als equips directius la possibilitat d’organitzar un concurs per reforçar l’ortografia catalana, el qual 
consisteix a fotografiar materials editats amb faltes d’ortografia, penjar la fotografia a Instagram i rectificar 
l’error fotografiat.  Mitjançant el recull de tot el material fotografiat, es proposa de muntar una exposició amb 
l’objectiu de reclamar rigor en la feina feta.  
Durant la presentació de l’activitat als alumnes, el Servei de Català remarca la importància de dominar l’ortografia 
i l’ús del català a l’hora d’accedir al món laboral.  

OBJECTIUS
1.  Reforçar l’ortografia catalana 
2.  Reclamar rigor a l’hora d’escriure
3.  Potenciar l’ús del català

INFORMACIÓ
Servei Local de Català (slcmolins@cpnl.cat). Tel. 93 680 52 63

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA MILLORA DE LES 
COMPETENCIES COMUNICATIVES I LINGÜÍSTIQUES

22. PROGRAMA “BIBLIOTEQUES ESCOLARS DE BARRI”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
El programa “Biblioteques escolars de barri”, emmarcat en el Pla Educatiu de Vila, obre les biblioteques de 
l’Escola J.M. Madorell, al barri del Canal, i de l’Escola la Sínia, al barri de la Granja, més enllà del seu horari 
escolar, perquè donin servei al barri.

QUI LA POT DEMANAR
Tots els públics

DESTINATARIS
Infants i joves de 0 a 99 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
De l’1 d’octubre al 30 de maig
La Sínia: dilluns i dimarts, de 16.30 a 18 h
J.M. Madorell: dimecres i dijous, de 16.30 a 18 h

LLOC
Biblioteques de l’Escola la Sínia i de l’Escola J.M. Madorell

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha. 

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
El programa “Biblioteques escolars de barri”, emmarcat en el Pla Educatiu de Vila, obre les biblioteques de 
l’Escola J.M. Madorell, al barri del Canal, i de l’Escola la Sínia, al barri de la Granja, més enllà del seu horari 
escolar per donar servei al barri. S’ha triat aquestes biblioteques per la seva llunyania a la Biblioteca pública 
municipal i per tenir un accés fàcil i directe des del carrer. Aquests espais permeten que s’hi pugui consultar els 
llibres, llegir, fer deures o treballs en grups, i organitzar activitats i tallers per a grans i petits del barri.

OBJECTIUS
1. Donar servei de biblioteca als barris més allunyats de la Biblioteca municipal 

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019

37



EDUCACIÓ PER A LA MILLORA DE LES 
COMPETENCIES COMUNICATIVES I LINGÜÍSTIQUES

23. FIRA DEL LLIBRE EN CATALÀ PER SANT JORDI

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Activitat oberta a totes les etapes escolars per visitar la Fira i observar els llibres que ofereixen cada una de les 
llibreries de la vila el dia de Sant Jordi, amb l’opció de poder-ne comprar. Es pot participar en la Fira del Llibre 
en Català mitjançant les visites a les parades de les llibreries o muntant una parada pròpia per donar a conèixer 
algun aspecte de l’escola.

QUI LA POT DEMANAR
Activitat pública per a tot el municipi

DESTINATARIS
Per a totes les edats

DATA DE L’ACTIVITAT
23 d’abril 

LLOC
Plaça del Palau, voltants i llibreries de la vila

PREPARACIÓ/REQUISITS
Continuació del projecte de cada escola

IMPORT
Aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
La Fira del Llibre en Català pretén donar suport a la producció i la lectura del llibre en català. És per això que 
es facilita que qualsevol dels nivells escolars de la vila la visitin, es familiaritzin amb els llibres i, si volen, 
n’adquireixin algun.
D’altra banda, i des del vessant associatiu, es facilita que les AMPA o les mateixes escoles muntin les seves 
pròpies parades per donar a conèixer algun aspecte de l’escola o una activitat relacionada amb Sant Jordi.

OBJECTIUS
1.  Donar suport a la producció i la lectura del llibre en català
2.  Facilitar que els infants i joves es familiaritzin amb els libres i, si volen, n’adquireixin algun
3.  Facilitar que les AMPA o les mateixes escoles muntin les seves pròpies parades i donin a conèixer algun  
 aspecte de l’escola

INFORMACIÓ
Servei Local de Català (slcmolins@cpnl.cat). Tel. 93 680 52 63

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA MILLORA DE LES 
COMPETENCIES COMUNICATIVES I LINGÜÍSTIQUES

24. LOTS DE LLIBRES

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
La Biblioteca Pau Vila ofereix als centres educatius la possibilitat d’endur-se en préstec lots de llibres durant un 
període de temps determinat.

QUI LA POT DEMANAR
Centres educatius de la vila

DESTINATARIS
Infants i joves fins als 18 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
De setembre a juny

LLOC
Biblioteca Pau Vila

PREPARACIÓ/REQUISITS
Per a aquest servei cal que el centre es faci el carnet de la biblioteca.
Cal avisar almenys amb una setmana d’antelació. 
El transport va a càrrec del sol·licitant.

IMPORT
La sol·licitud d’aquest servei no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Selecció del fons bibliogràfic de la Biblioteca Pau Vila per donar suport a l’activitat docent a l’aula. El tema és el 
que proposi el centre, que comptarà amb l’assessorament de l’equip de la Biblioteca per trobar els materials més 
adients a les necessitats i l’edat dels alumnes, i podrà emportar-se en préstec el fons seleccionat per treballar-lo 
a l’aula.

OBJECTIUS
1.  Oferir suport bibliogràfic a l’activitat docent a l’aula

INFORMACIÓ
Biblioteca Pau Vila  (b.molins.pv@diba.cat). Tel. 93 680 16 81

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA MILLORA DE LES 
COMPETENCIES COMUNICATIVES I LINGÜÍSTIQUES

25. TALLER DE RECERCA D’INFORMACIÓ A LA BIBLIOTECA

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Taller orientat a formar els alumnes en la recerca d’informació orientada als treballs acadèmics

QUI LA POT DEMANAR
Centres escolars públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Joves a partir de 12 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
De setembre a juny

LLOC
A la Biblioteca

PREPARACIÓ/REQUISITS
No és necessari cap tipus de preparació.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Taller orientat a formar els alumnes en la recerca d’informació orientada als treballs acadèmics

OBJECTIUS
1.  Fomentar l’ús de la Biblioteca com un espai de creixement i aprenentatge al llarg de la vida
2.  Difondre els serveis i recursos de la Biblioteca i els seus espais
3.  Formar els usuaris en la recerca d’informació i adquirir habilitats per poder fer un bon ús de la biblioteca  
 (ordenació de documents, cerques al catàleg)
4.  Conèixer les fonts d’informació impreses que ofereix la Biblioteca i saber-les utilitzar

INFORMACIÓ
Biblioteca Pau Vila (b.molins.pv@diba.cat). Tel. 93 680 16 81

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019



41

EDUCACIÓ PER A LA MILLORA DE LES 
COMPETENCIES COMUNICATIVES I LINGÜÍSTIQUES

26. TEATRE A LES ESCOLES

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Campanya escolar de teatre, dansa i música en què s’ofereixen espectacles per als infants i joves de 3 a 14 anys

QUI LA POT DEMANAR
Centres escolars públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Infants i joves de 3 a 14 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
A determinar 

LLOC
A determinar

PREPARACIÓ/REQUISITS
No és necessari cap tipus de preparació.

IMPORT
Aquesta activitat està parcialment subvencionada; els alumnes paguen 5,20 €.

DESCRIPCIÓ
Campanya escolar de teatre, dansa i música en què s’ofereixen espectacles per als infants i joves de 3 a 14 anys 
amb la finalitat de potenciar la cultura i l’art entre la població infantil i juvenil

OBJECTIUS
1.  Fomentar l’atenció i l’escolta activa
2.  Afavorir la concentració
3.  Millorar les competències comunicatives i de relació amb els altres
4.  Potenciar la cultura i l’art entre la població infantil i juvenil a través del marc educatiu 

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat ). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA MILLORA DE LES 
COMPETENCIES COMUNICATIVES I LINGÜÍSTIQUES

27. VADELLETRES - CONCURS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Concurs per a joves de 1r i 2n d’ESO per aprofundir en el coneixement de l’ortografia catalana

QUI LA POT DEMANAR
Centres escolars públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Joves de 12 a 14 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Una sessió mensual durant 3 mesos en horari lectiu; una última sessió entre els finalistes de cada aula/grup

LLOC
Al mateix centre escolar 

PREPARACIÓ/REQUISITS
Coneixements d’ortografia catalana

IMPORT
La sol·licitud d’aquest ajut no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
S’ofereix als equips directius dels centres la possibilitat d’organitzar un concurs dintre de l’horari acadèmic 
per tal de reforçar el domini de l’ortografia del català. Després d’una sessió mensual durant tres mesos fent el 
concurs a classe, s’arriba a la final, que disputen els primers classificats de cada classe de 1r, per una banda, i 
de cada classe de 2n, per l’altra.
En la presentació de l’activitat als alumnes, el Servei de Català remarca la importància de la bona ortografia i del 
domini del català per accedir al món laboral.

OBJECTIUS
1.  Reforçar el domini de l’ortografia del català mitjançant una activitat engrescadora
2.  Promoure l’ús del català fora de l’àmbit acadèmic

INFORMACIÓ
Servei Local de Català (slcmolins@cpnl.cat). Tel. 93 680 52 63

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA MILLORA DE LES 
COMPETENCIES COMUNICATIVES I LINGÜÍSTIQUES

28. VISITES ESCOLARS A LA BIBLIOTECA

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Visites guiades a la Biblioteca Pau Vila, durant les quals els estudiants coneixeran aquest servei i adquiriran 
noves habilitats en l’accés a la informació 

QUI LA POT DEMANAR
Centres escolars públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Infants fins a 6è de primària

DATA DE L’ACTIVITAT
Les visites es desenvolupen durant el curs escolar.

LLOC
Biblioteca Pau Vila

PREPARACIÓ/REQUISITS
La que consideri oportuna el centre escolar prèvia a la visita

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
La Biblioteca Pau Vila ofereix visites guiades als centres escolars de la vila, durant les quals els estudiants 
coneixeran aquest servei i adquiriran noves habilitats en l’accés a la informació.

OBJECTIUS
1.  Mantenir la tradició oral
2.  Donar a conèixer a tot l’alumnat la Biblioteca Pau Vila, el seu funcionament i els seus serveis
3.  Fomentar el gust per la lectura
4.  Crear usuaris autònoms
5.  Informar dels diferents suports informatius que faciliten la recerca, la selecció i el tractament de la   
 informació
6.  Desenvolupar els hàbits de treball intel·lectual per millorar l’aprenentatge en la cerca d’informació
7.  Fomentar el diàleg intercultural i afavorir la diversitat cultural
8.  Estimular la creativitat i la imaginació

INFORMACIÓ
Biblioteca Pau Vila  (b.molins.pv@diba.cat). Tel. 93 680 16 81 

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA MILLORA DE LES 
COMPETENCIES COMUNICATIVES I LINGÜÍSTIQUES

29. VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Aquesta activitat ajunta nois i noies d’edats similars per fer unes hores de conversa durant les quals el jove 
catalanoparlant ajuda el que no ho és a millorar la seva expressió.

QUI LA POT DEMANAR
Centres escolars públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Joves estudiants de l’ESO

DATA DE L’ACTIVITAT
Les trobades es desenvolupen durant el curs escolar.

LLOC
A determinar pels interessats

PREPARACIÓ/REQUISITS
Tenir un nivell bàsic d’expressió oral en català

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Aquesta activitat ajunta nois i noies d’edats similars per fer unes hores de conversa durant les quals el jove 
catalanoparlant ajuda el que no ho és a millorar la seva expressió.

OBJECTIUS
1.  Millorar la fluïdesa i la confiança dels joves en l’expressió oral en català
2.  Col·laborar amb una persona d’edat similar
3.  Aprendre mútuament l’un de l’altre

INFORMACIÓ
Servei Local de Català (slcmolins@cpnl.cat). Tel. 93 680 52 63

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA, 
SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

Els programes per a la millora de l’autonomia dels 
infants, lligats als projectes per a la mobilitat 
segura i els tallers d’educació viària, proporcionen 
als ciutadans i ciutadanes un entorn segur en el 
qual desenvolupar les seves activitats socials amb 
normalitat.

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA, 
SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

30. PROGRAMA “VIATJO AMB TU”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Activitat adreçada a alumnes de 5è i 6è de primària, i 1r i 2n d’ESO que pretén explicar com fer ús del transport 
públic

QUI LA POT DEMANAR
Centres escolars públics i concertats de la vila 

DESTINATARIS
Infants de Cicle Superior de primària i joves de 1r cicle de secundària

DATA DE L’ACTIVITAT
Del 30 de gener al 30 de novembre. Hi ha un màxim de 4 activitats per a tot aquest període. 

LLOC
Una aula del mateix centre escolar per desenvolupar la part teòrica

PREPARACIÓ/REQUISITS
L’AMTU proporciona el material necessari per desenvolupar l’activitat.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al centre educatiu sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Aquesta activitat s’executa per a una classe de Cicle Superior de primària i té una duració de 3 hores. 
La part pràctica es fa de manera coordinada amb el Departament de Mobilitat, que posa a disposició de la classe 
un autobús per fer-la.

OBJECTIUS
1.  Apropar, promocionar i explicar com fer ús del transport públic als escolars que comencen a desplaçar-se  
 sols i de forma més autònoma per anar a l’escola o en el seu temps lliure
2.  Estimular els desplaçaments en servei públic per tal de fomentar l’estalvi energètic i la sostenibilitat 

INFORMACIÓ
Regidoria de Mobilitat (mpg@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA, 
SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

31. PROJECTE “CAMINS ESCOLARS SEGURS”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Actuacions d’adequació de la via pública per fomentar la creació de valors de respecte, ajut, responsabilitat i 
bona convivència per tal de facilitar que els infants, de manera autònoma i segura, facin a peu el camí d’anada i 
tornada de casa a l’escola 

QUI LA POT DEMANAR
Centres escolars públics i concertats de la vila 

DESTINATARIS
Infants a partir de 8/9 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Projecte continuat

LLOC
Principals vies d’accés als centres escolars de la vila i el seu entorn més proper

PREPARACIÓ/REQUISITS
No es necessita cap tipus de preparació prèvia.

IMPORT
La sol·licitud d’aquest servei no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Els “Camins escolars” són una iniciativa ambiental, educativa, urbanística i d’accessibilitat que comprèn 
actuacions en diversos àmbits amb la finalitat de garantir l’accés dels escolars als centres educatius amb les 
màximes condicions de seguretat. En aquest sentit, s’analitzen els itineraris principals per millorar-los i així 
fomentar una activitat diària que ajuda a disminuir l’obesitat infantil i potencia la seva autonomia personal, a la 
vegada que disminueix la contaminació en els entorns més propers als centres. També es fomenta la creació de 
valors de respecte, ajut, responsabilitat i bona convivència entre la comunitat educativa o l’entorn social.

OBJECTIUS
1.  Fomentar la creació de valors de respecte, ajut, responsabilitat i bona convivència entre els vehicles i els  
 estudiants de primària
2.  Fomentar l’autonomia dels infants de primària a partir dels 9 anys per tal que facin a peu el camí d’anada i  
 tornada de casa a l’escola de forma autònoma i segura

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educació@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA, 
SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

32. TALLERS D’EDUCACIÓ VIÀRIA

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Se n’encarrega un agent especialitzat per l’ISPC en mobilitat segura i sostenible, educació viària. Les activitats 
estan compreses per grups de factor personals de risc (FPR). Cada FPR està adscrit a un grup determinat d’edat i 
a cada edat, una metodologia diferent.
Les sessions es fan seguint els criteris del Servei Català de Trànsit, amb l’objectiu de baixar l’accidentalitat i 
minimitzar el risc d’accidents, alhora que fomenten la mobilitat segura i sostenible a la vila.

QUI LA POT DEMANAR
Centres escolars públics i concertats de la vila, i les seves AMPA

DESTINATARIS
Infants i joves a partir de 6 anys 

DATA DE L’ACTIVITAT
A determinar per les escoles

LLOC
Pels carrers de la vila

PREPARACIÓ/REQUISITS
A determinar

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Se n’encarrega un agent especialitzat per l’ISPC en mobilitat segura i sostenible, educació viària. Les activitats 
estan compreses per grups de factor personals de risc (FPR). Cada FPR està adscrit a un grup determinat d’edat i 
a cada edat, una metodologia diferent.
Les sessions es fan seguint els criteris del Servei Català de Trànsit, amb l’objectiu de baixar l’accidentalitat i 
minimitzar el risc d’accidents, alhora que fomenten la mobilitat segura i sostenible a la vila.

Els continguts correspondrien als FPR:
 1. La percepció errònia o insuficient del risc
 2. La influència
 3. L’escassa consciència d’un mateix
 4. La manca d’adaptabilitat

EXEMPLE de FPR de la influència:
 -  Conductes de risc associades: deixar-me portar, imitar les conductes que poden suposar un risc, no  
  prendre una decisió pròpia
 -  Conductes segures: circular com a vianant sent conscient de l’entorn i prenent les decisions d’acord amb  
  els criteris propis
 -  Objectius pedagògics generals: identificar situacions en què se sentin influïts per factors externs

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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OBJECTIUS
1.   Treballar conductes de risc
2.   Treballar les etapes de desenvolupament en la qual el participant coneix el perill, el pot percebre i el vol  
 evitar
3.   Transmetre una cultura preventiva sobre la circulació a la via pública amb la finalitat de reduir els factors de  
 risc i augmentar els comportament preventius
4.   Identificar els comportaments de risc com a vianant
5.   Identificar en la mobilitat informacions i idees sobre risc i les seves conseqüències
6.   Identificar les conductes segures i de risc
7.   Reconèixer el límit propi entre la seguretat i el perill
8.   Identificar les conseqüències dels accidents de trànsit 
9.   Promoure actituds preventives envers la circulació: responsabilitat i seguretat
10. Fomentar habilitats alternatives al comportament de risc, com a vianant, com a passatger en un vehicle i  
 com a conductor de bicicletes, patins, i vehicles
11. Disminuir l’accidentalitat col·laborant amb els Plans de Seguretat Viària del Servei Català del Trànsit 

INFORMACIÓ
Guàrdia Urbana. Tel.93 668 88 66

EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA, 
SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA SALUT

Els hàbits i els estils de vida són els principals 
determinants de la salut. La practica d’hàbits 
saludables és indispensable en totes les etapes i 
ens ajuda a obtenir una bona qualitat de vida.

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA SALUT

33. DENTS FORTES I SANES

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Amb l’objectiu de prevenir la càries dental, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) vol fomentar 
el raspallat de les dents com un hàbit de la salut bucodental essencial per a la prevenció de la càries i altres 
malalties de la boca.

QUI LA POT DEMANAR
Centres escolars públics i privats de la vila

DESTINATARIS
Activitat adreçada als alumnes de 1r de primària de les escoles que la sol·licitin 

DATA DE L’ACTIVITAT
Últim trimestre del curs escolar 

LLOC
Centre escolar

PREPARACIÓ/REQUISITS
Sol·licitud 

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Amb l’objectiu de prevenir la càries dental, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) vol fomentar 
el raspallat de les dents com un hàbit de la salut bucodental essencial per a la prevenció de la càries i altres 
malalties de la boca. 

Estoig de plàstic perforat per evitar la humitat, amb un espai reservat per identificar-lo amb el nom i la classe de 
l’alumne a fi d’evitar possibles intercanvis. És important que tots els alumnes l’identifiquin amb el nom i cognom 
en el mateix moment en què se’n faci el lliurament. 

Un raspall infantil petit, per poder arribar als llocs més inaccessibles, i de filaments suaus. 

Un tub de pasta dental fluorada de 50mg. El fluor s’incorpora a l’esmalt de la dent i la fa més resistent a la càries. 
Pel que fa a la quantitat de dentifrici que cal utilitzar, és suficient una quantitat similar a la mida d’un pèsol.

OBJECTIUS
1.  Potenciar la raspallada dental com a mesura clau per a la prevenció de la càries

INFORMACIÓ
Regidoria de Sanitat. Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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34. EMOBIN - GASOL FOUNDATION

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Estudi dels estils de vida i l’excés de pes infantil dels infants de P3 i promoció d’hàbits saludables a les famílies  

QUI LA POT DEMANAR
Centres d’infantil i primària públics i privats de la vila

DESTINATARIS
Infants i joves a partir de 3 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
De setembre a juny

LLOC
En el mateix centre educatiu

PREPARACIÓ/REQUISITS
L’estudi començarà el curs 2018-2019 amb els infants de P-3 i s’anirà incrementant amb els infants de P-4, P-5 
etc. per tal de fer-ne un seguiment fins a acabar l’etapa escolar.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
El projecte treballa els determinants de la salut i l’obesitat infantil: esport i activitat física, alimentació saludable, 
descans i benestar emocional. 
El benestar emocional sovint és el gran oblidat en les estratègies de promoció de la salut.
Equilibrar el benestar emocional de l’infant i l’entorn familiar resulta clau en les estratègies de promoció de la 
salut i la prevenció de les malalties cròniques no transmissibles, com l’obesitat infantil.
Suposa un element cabdal per a l’equilibri dels quatre planetes que conformen la Galàxia Saludable: activitat 
física, alimentació, son/descans i benestar emocional.

OBJECTIUS
1.  Estudiar la prevalença de sobrepès i obesitat infantil en els estils de vida dels infants de 3 anys d’edat i  
 famílies del municipi de Molins de Rei
2.  Planificar futures estratègies de promoció de la salut partint de l’evidència real contrastada mitjançant  
 dades vàlides i fiables 

INFORMACIÓ
Regidoria de Sanitat. Tel. 93 668 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA SALUT

35. ESPECTACLE ESTÀS “PANTALLAT”?

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Es tracta d’una activitat de teatre educatiu que consta de dues parts: una representació teatral de quatre escenes 
que il·lustren els usos més habituals que fan els joves de les pantalles i el debat posterior conduït per dues 
actrius educadores que fan una reflexió amb els joves espectadors al voltant dels aspectes més rellevants de la 
representació.  

QUI LA POT DEMANAR
Centres de secundària públics i privats de la vila

DESTINATARIS
Joves de primer d’ESO

DATA DE L’ACTIVITAT
De setembre a juny

LLOC
Al mateix centre educatiu

PREPARACIÓ/REQUISITS
L’activitat té una durada d’1 h i 30 minuts.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’una activitat de teatre educatiu que consta de dues parts: una representació teatral de quatre escenes 
que il·lustren els usos més habituals que fan els joves de les pantalles –ordinador, mòbil, consoles i televisió– i 
un debat posterior conduït per dues actrius educadores que fan una reflexió amb els joves espectadors al voltant 
dels aspectes més rellevants de la representació.  

OBJECTIUS
1.  Fomentar l’ús racional, moderat i prudent d’aquests aparells entre els joves
2.  Facilitar al professorat de secundària un espai amb continguts informatius i propostes per enriquir el seu  
 treball educatiu associat a les pantalles
3.  Potenciar activitats menys sedentàries i amb una relació presencial i cara a cara

INFORMACIÓ
Regidoria de Joventut  (puntjove@molinsderei.cat). Tel. 93 668 54 52

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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36. INFADIMED – Infància i Dieta Mediterrània

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Un dia al mes, durant sis mesos, els responsables del CAP Molins de Rei visiten les escoles per parlar de nutrició 
i hàbits saludables. Projecten una pel·lícula de dibuixos animats, amb un PowerPoint posterior per repassar el 
tema, i finalitzen amb una activitat referent al tema parlat. 

QUI LA POT DEMANAR
Les escoles de Molins de Rei

DESTINATARIS
Infants de 3 a 6 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Al llarg del curs escolar

LLOC
El centre escolar

PREPARACIÓ/REQUISITS
Haver estat una escola seleccionada per al programa

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Un dia al mes, durant sis mesos, els responsables del CAP Molins de Rei visiten les escoles per parlar de nutrició 
i hàbits saludables. Projecten una pel·lícula de dibuixos animats, amb un PowerPoint posterior per repassar el 
tema, i finalitzen amb una activitat referent al tema parlat. 

OBJECTIUS
1.  Conèixer si l’educació en nutrició a l’escola des de l’etapa infantil és una eina eficient en el descens de la  
 prevalença del sobrepès i l’obesitat infantil

INFORMACIÓ
Regidoria de Sanitat. Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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37. “L’AVENTURA DE LA VIDA”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Programa de promoció de la salut i prevenció de drogodependències mitjançant àlbums de cromos  

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Alumnes de 3r a 6è de primària

DATA DE L’ACTIVITAT
Aquesta activitat es fa en coordinació amb el centre.

LLOC
El mateix centre escolar

PREPARACIÓ/REQUISITS
El material del programa està format pels àlbums de cromos per a l’alumnat, la guia didàctica per al professorat 
i una guia per a les famílies.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
“L’aventura de la vida” és un programa de prevenció de drogodependències i educació per a la salut que pretén, 
mitjançant un material atractiu, flexible, polivalent i facilitador de la comunicació com són els àlbums de cromos, 
treballar quatre grans àrees temàtiques: l’autoestima, les habilitats personals, els hàbits i estil de vida, i el 
consum de drogues (ús de medicaments, tabac i alcohol).

OBJECTIUS
1.  Prevenir les drogodependències per tal d’educar per la salut i treballar l’autoestima, les habilitats personals,  
 els hàbits i estil de vida, i el consum de drogues

INFORMACIÓ
Regidoria de Sanitat. Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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38. PROGRAMA “MIRA I INFORMA-TE’N” – AGENTS DE SALUT

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Els i les agents de salut juvenils són joves que destinen una part del seu temps lliure a formar-se en temes de 
salut, especialment en afectivitat i sexualitat, i a participar activament i voluntàriament al servei d’altres joves o 
de la comunitat en la millora de la qualitat de vida i la promoció d’un estil de vida saludable.

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Grups de joves –mínim,12 participants i màxim, 20– de 4t de l’ESO

DATA DE L’ACTIVITAT
Durant el curs escolar

LLOC
Als centres escolars

PREPARACIÓ/REQUISITS
És fonamental la seva motivació, implicació, responsabilitat i formació.

IMPORT
La sol·licitud d’aquest ajut no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Els i les agents de salut juvenils (ASJ), formats i formades en el programa, destinen el seu temps a participar 
activament i voluntària al servei d’altres joves o de la mateixa comunitat en la millora de la qualitat de vida i 
la promoció d’un estil de vida saludable. Els i les ASJ esdevindran referents per al seu grup d’iguals en temes 
relacionats amb la promoció de la salut, principalment, amb l’afectivitat i la sexualitat, i per aquest motiu és 
fonamental la seva motivació, implicació, responsabilitat i formació.

OBJECTIUS
Formar joves com a agents de salut juvenils (ASJ) per promocionar un estil de vida saludable entre els joves

INFORMACIÓ
Regidoria de Sanitat. Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER A LA SALUT

39. REVISIONS BUCODENTALS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Activitat adreçada a fer revisions bucodentals als cursos de primer i sisè de primària a fi de garantir la universalitat 
de les revisions per a tots els alumnes

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 6è de primària escolaritzats a la vila

DATA DE L’ACTIVITAT
Calendari consensuat amb els centres 

LLOC
Centre escolar

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Des de la Regidoria de Sanitat es proposa un calendari per a les revisions seguint les directrius de la dentista 
del CAP. A partir d’aquí, es consensua el calendari amb els centres, es fan les revisions i finalment es fa un petit 
informe  per a cada nen i nena revisat  amb la finalitat de garantir la universalització de les revisions bucodentals 
a la població escolaritzada almenys dues vegades: una a 1r i una altra a 6è de primària.

OBJECTIUS
1. Garantir la universalització de les revisions bucodentals a la població escolaritzada

INFORMACIÓ
Regidoria de Sanitat. Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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40. SERVEI DE VACUNACIONS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Programa adreçat a l’alumnat de 6è de primària i 2n d’ESO, a partir del calendari de vacunacions del Departament 
de Salut

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Alumnes de 6è de primària i de 2n de l’ESO

DATA DE L’ACTIVITAT
Calendari consensuat amb els centres 

LLOC
Centres escolars

PREPARACIÓ/REQUISITS
El CAP proposa el calendari de vacunacions, la Regidoria de Sanitat consensua amb els centres la data definitiva 
i finalment s’envia la informació a les famílies.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Amb l’objectiu de dotar tota la població de les vacunes establertes pel Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, es fan vacunacions a 6è de primària –hepatitis, meningocòccia, papil·loma (noies), varicel·la– i a 2n 
d’ESO –antitetànica.  

OBJECTIUS
1.  Dotar tota la població de les vacunes establertes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

INFORMACIÓ
Regidoria de Sanitat Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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41. TALLER “ANEM DE FESTA”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Taller de prevenció en drogodependències. Es tracta d’un taller adaptat al públic destinatari que basa la 
intervenció educativa a implicar directament els joves per mitjà d’un aprenentatge vivencial i fer-los partícips de 
tota la dinàmica d’aprenentatge que es proposa.

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Alumnes de 3r i 4t d’ESO

DATA DE L’ACTIVITAT
Les sol·licituds es formalitzen al mes de setembre i les activitats tenen una durada d’un curs escolar.

LLOC
Centre escolar

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Taller de prevenció en drogodependències. Es tracta d’un taller adaptat al públic destinatari que basa la 
intervenció educativa a implicar directament els joves per mitjà d’un aprenentatge vivencial i fer-los partícips de 
tota la dinàmica d’aprenentatge que es proposa.

OBJECTIUS
1.  Resoldre situacions des de la seva quotidianitat
2.  Destruir els estereotips i falses atribucions respecte a les drogues
3.  Dotar el no-consumidor d’elements de resistència mitjançant informació i dotació de recursos
4.  Afavorir la reflexió crítica a l’entorn de la publicitat i les substàncies legals

INFORMACIÓ
Regidoria de Joventut (puntjove@molinsderei.cat). Tel. 93 668 54 52

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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42. TALLER “AUTOESTIMA I NUTRICIÓ”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Taller actiu de participació de tot el grup-classe, amb diferents dinàmiques per tractar els conceptes treballats 

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 2n de l’ESO

DATA DE L’ACTIVITAT
Les sol·licituds es formalitzen al mes de setembre i les activitats tenen una durada d’un curs escolar.

LLOC
Centres escolars

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Taller actiu de participació de tot el grup-classe, amb diferents dinàmiques per tractar els conceptes treballats 

OBJECTIUS
1.  Potenciar i treballar els principals factors de protecció que fan les persones més resistents amb vista a patir  
 trastorns de comportament alimentari: autoestima, relacions personals i imatge personal

INFORMACIÓ
Regidoria de Joventut (puntjove@molinsderei.cat). Tel. 93 668 54 52

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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43. TALLER “ELS MITES DE L’AMOR ROMÀNTIC”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
El taller utilitza una metodologia participativa per promoure l’intercanvi d’experiències i la reflexió en el marc del 
respecte per a un/a mateix/a i per a les altres persones, alhora que s’introdueixen conceptes teòrics per facilitar 
el marc de comprensió i d’identificació de les pròpies experiències a l’entorn de les relacions de parella.

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Joves a partir de 3r d’ESO

DATA DE L’ACTIVITAT
Entre setembre i juny. Té una durada d’una hora.

LLOC
Al mateix centre educatiu

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
El taller utilitza una metodologia participativa per promoure l’intercanvi d’experiències i la reflexió en el marc del 
respecte per a un/a mateix/a i per a les altres persones, alhora que s’introdueixen conceptes teòrics per facilitar 
el marc de comprensió i d’identificació de les pròpies experiències a l’entorn de les relacions de parella.

OBJECTIUS
1.  Comprendre què és un mite i com es construeix
2.  Comprendre a què ens referim quan parlem de l’amor romàntic
3- Identificar quins són aquests mites i quins d’ells tenim interioritzats
4- Visualitzar les implicacions i conseqüències d’aquests mites 

INFORMACIÓ
Regidoria de Joventut (puntjove@molinsderei.cat). Tel. 93 668 54 52

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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44. TALLER “GAME OVER”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
El taller consisteix en una xerrada-debat amb projecció de material audiovisual, presentada i coordinada per una 
persona jove afectada de lesió medul·lar.

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats

DESTINATARIS
Joves a partir de 16 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
A concertar amb el centre escolar

LLOC
Centres escolars

PREPARACIÓ/REQUISITS
Sala audiovisual amb material de projecció

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
El taller consisteix en una xerrada-debat amb projecció de material audiovisual, presentada i coordinada per una 
persona jove afectada de lesió medul·lar. 

OBJECTIUS
1.  Conscienciar els joves dels perills de determinades conductes imprudents a la carretera i en la pràctica  
 d’activitats de lleure
2.  Despertar-los l’interès per la prevenció d’accidents i promoure actituds de precaució i responsabilitat social
3.  Apropar-los a la situació de les persones afectades per discapacitats físiques motrius i conèixer les   
 possibilitats que tenen de desenvolupar un paper actiu en la societat.

INFORMACIÓ
Regidoria de Joventut (puntjove@molinsderei.cat). Tel. 93 668 54 52

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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45. TALLER “GESTIÓ DE LES EMOCIONS”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
La sessió del taller s’inicia amb una introducció sobre la definició d’emoció i les emocions bàsiques, i cap a on 
poden derivar si estan mal gestionades. Dinàmica de casos: situacions reals i la seva relació amb les emocions 
exposades; identificació o no amb els personatges; anàlisi del que senten, pensen i fan.
Exemples pràctics de la bona gestió de les emocions: identificació i expressió adequada

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i centres concertats de la vila

DESTINATARIS
Joves de 1r i 2n de l’ESO 

DATA DE L’ACTIVITAT
Aquest taller té una durada de 2 hores. La data s’haurà de consensuar amb el centre educatiu que el sol·licita. 

LLOC
Al mateix centre escolar

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Taller que s’inicia amb una introducció sobre la definició d’emoció i les emocions bàsiques, i a on poden derivar 
si estan mal gestionades, com, per exemple, la ràbia o la violència. Es treballa a partir de dinàmica de casos: 
situacions reals i la seva relació amb les emocions exposades; identificació o no amb els personatges; anàlisi del 
que senten, pensen i fan. Exemples pràctics de la bona gestió de les emocions: identificació i expressió adequada

OBJECTIUS
1.  Identificar les diferents emocions i relacionar-les amb pensaments i conductes
2.  Donar eines per a l’expressió adequada de les emocions
3.  Agafar consciència de la importància del treball emocional per al benestar personal i social

INFORMACIÓ
Regidoria de Sanitat. Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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46. VISITES AL MERCAT MUNICIPAL

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
El Mercat Municipal convida les escoles a transmetre als infants i joves els valors de comprar producte sa, fresc 
i de qualitat mentre descobreixen el mercat i allò que el caracteritza i el diferencia d’altres formes de comerç.

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Infants i joves a partir de 4 anys i fins als 16 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
La data s’haurà de consensuar amb el centre educatiu que la sol·licita

LLOC
Aula del Mercat

PREPARACIÓ/REQUISITS
La guia inclou unes activitats prèvies a la visita al Mercat adaptades a cada franja d’edat, unes activitats per fer 
durant la visita i unes orientacions metodològiques per fer després de la visita.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
El Mercat Municipal convida les escoles a transmetre als infants i joves els valors de comprar producte sa, fresc 
i de qualitat mentre descobreixen el Mercat i allò que el caracteritza i el diferencia d’altres formes de comerç.

OBJECTIUS
1.  Promoure el valor de comprar producte sa, fresc i de qualitat
2.  Descobrir el Mercat, allò que el caracteritza i el diferencia d’altres formes de comerç

INFORMACIÓ
Mercat Municipal. Tel. 93 680 02 54 

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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47. XERRADA “AFECTIVITAT I SEXUALITAT”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Xerrada per a la prevenció de malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats, durant la qual els joves 
podran resoldre de forma confidencial els seus dubtes sobre sexualitat

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Joves a partir de 3r d’ESO

DATA DE L’ACTIVITAT
La data s’haurà de consensuar amb el centre educatiu que la sol·licita. 

LLOC
Al mateix centre educatiu

PREPARACIÓ/REQUISITS
La xerrada té una durada d’1 hora i la imparteix una infermera del CAP Molins.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Xerrada per a la prevenció de malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats, durant la qual els joves 
podran resoldre de forma confidencial els seus dubtes sobre sexualitat 

OBJECTIUS
1.  Promoure el respecte mutu entre els sexes
2.  Desmitificar la sexualitat coital. Fomentar l’afectivitat i l’autoestima
3.  Conèixer els diferents mètodes anticonceptius. Fomentar el bon ús del preservatiu
4.  Conèixer les malalties de transmissió sexual i com prevenir-les
5.  Conèixer els professionals que poden ajudar els joves i a on s’han d’adreçar

INFORMACIÓ
Regidoria de Joventut (puntjove@molinsderei.cat). Tel. 93 668 54 52

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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48. XERRADA AMB UN TESTIMONI D’ALCOHÒLICS ANÒNIMS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Xerrada amb un testimoni per a la prevenció del consum d’alcohol entre l’alumnat assistent

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Joves a partir de 3r d’ESO

DATA DE L’ACTIVITAT
La data s’haurà de consensuar amb el centre educatiu que la sol·licita

LLOC
Al mateix centre educatiu

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Xerrada amb un testimoni per a la prevenció del consum d’alcohol entre l’alumnat assistent

OBJECTIUS
1.  Afavorir el procés de reflexió sobre el consum d’alcohol
2.  Reforçar positivament l’opció dels joves no consumidors
3.  Augmentar la percepció de risc associada al seu consum

INFORMACIÓ
Regidoria de Joventut (puntjove@molinsderei.cat). Tel. 93 668 54 52

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER AL CONEIXEMENT CULTURAL 
DE L’ENTORN

El coneixement de l’entorn és indispensable 
per a la interacció amb el món que ens envolta. 
Les diferents activitats que s’organitzen van 
orientades al coneixement, l’arrelament i l’estima 
dels diferents espais, edificis i monuments 
històrics de la vila.

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER AL CONEIXEMENT CULTURAL 
DE L’ENTORN

49. “CONEGUEM EL NOSTRE POBLE” 

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Visita l’Arxiu i fes un recorregut per la història de la vila, els seus orígens i els edificis històrics més importants, i 
coneix les seves festes i tradicions més arrelades.

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Infants de 3 a 12 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Cal sol·licitar la visita amb 15 dies d’antelació.

LLOC
Arxiu Municipal de Molins de Rei

PREPARACIÓ/REQUISITS
Introducció prèvia del professorat de l’escola

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Visita l’Arxiu i fes un recorregut per la història de la vila, els seus orígens i els edificis històrics més importants, i 
coneix les seves festes i tradicions més arrelades.

OBJECTIUS
1.  Conèixer millor els orígens, monuments, festes i tradicions de Molins de Rei a través d’un dossier, una  
 presentació amb PowerPoint i les explicacions fetes durant la sessió

INFORMACIÓ
Regidoria de Cultura (arxiu@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER AL CONEIXEMENT CULTURAL 
DE L’ENTORN

50. CONEIXEMENT DE L’ENTORN PER A JOVES NOUVINGUTS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Conjuntament amb els centres de secundària, s’organitzen sessions d’acollida adreçades a joves nouvinguts que 
viuen a Molins de Rei des de fa poc.

QUI LA POT DEMANAR
Centres de secundària públics i concertats de la vila, i les AMPA/AFA de Molins de Rei

DESTINATARIS
Joves de 12 a 18 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
A partir del mes de gener

LLOC
Recorregut per diferents espais de la vila

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Conjuntament amb els centres de secundària s’organitzen sessions d’acollida adreçades a joves nouvinguts que 
viuen a Molins de Rei des de fa poc.

OBJECTIUS
1.  Facilitar-los la integració i fer-los un acompanyament per conèixer la vila i familiaritzar-se amb la llengua  
 catalana a través de dinàmiques participatives 

INFORMACIÓ
Regidoria de Nova Ciutadania. Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER AL CONEIXEMENT CULTURAL 
DE L’ENTORN

51. VISITA A LA FEDERACIÓ OBRERA

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Iniciativa adreçada a la comunitat educativa de la vila que pretén donar a conèixer l’equipament públic de la 
Federació Obrera, així com la seva història, tot adaptant-ne els continguts als diferents cicles de primària i ESO

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Infants i joves de 6 a 16 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
La data s’haurà de consensuar amb el centre educatiu que la sol·licita.

LLOC
Edifici de la Federació Obrera de Molins de Rei

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’una iniciativa adreçada a la comunitat educativa de la vila que pretén donar a conèixer l’equipament 
públic de la Federació Obrera, així com la seva història, tot adaptant-ne els continguts als diferents cicles de 
primària i ESO.

OBJECTIUS
1. Donar a conèixer a la comunitat educativa l’edifici de la Federació Obrera, la seva història i el moviment obrer

INFORMACIÓ
Regidoria de Cultura. Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER AL CONEIXEMENT CULTURAL 
DE L’ENTORN

52. VISITA A L’AJUNTAMENT I ENTREVISTA AMB L’ALCALDE

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
S’ofereix una sessió de treball amb l’alcalde a l’Ajuntament per tal d’apropar l’alumnat a la dinàmica municipal. 

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Infants de primària

DATA DE L’ACTIVITAT
A determinar amb Alcaldia

LLOC
Ajuntament de Molins de Rei

PREPARACIÓ/REQUISITS
Prèviament a la sessió, l’alumnat ha d’haver treballat el municipi, l’Ajuntament, els serveis municipals i la seva 
organització.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Activitat adreçada als alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles que ho sol·liciten. S’ofereix una sessió de 
treball amb l’alcalde a l’Ajuntament per tal d’apropar l’alumnat a la dinàmica municipal. Prèviament a la sessió, 
l’alumnat ha d’haver treballat el municipi, l’Ajuntament, els serveis municipals i la seva organització.

OBJECTIUS
1.  Apropar l’alumnat a la dinàmica municipal 

INFORMACIÓ
Alcaldia (alcaldia@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER AL CONEIXEMENT CULTURAL 
DE L’ENTORN

53. VISITA ESCOLAR A L’ARXIU MUNICIPAL

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Visita a l’Arxiu Municipal

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Infants i joves de 3 a 16 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Cal sol·licitar la visita amb 15 dies d’antelació.

LLOC
Arxiu Municipal

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Visita a l’Arxiu Municipal per tal de conèixer el seu funcionament i la seva utilitat amb ajuda de documents propis 
i un recorregut guiat

OBJECTIUS
1.  Conèixer el funcionament i la utilitat d’un arxiu a través de documents i visita a les seves dependències

INFORMACIÓ
Regidoria de Cultura (arxiu@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER AL CONEIXEMENT CULTURAL 
DE L’ENTORN

54. VISITA ESCOLAR A L’ARXIU MUNICIPAL: ORÍGENS DE LA INDUSTRIALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Visita a l’Arxiu Municipal, visualització d’un PowerPoint sobre els orígens de la industrialització a Molins de Rei i 
d’un curtmetratge de les Manufactures A. Pedrerol, de 1918.
Recerca a través dels documents

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Infants i joves de 6 a 16 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Cal sol·licitar la visita amb 15 dies d’antelació.

LLOC
Arxiu Municipal de Molins de Rei

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Visita a l’Arxiu Municipal per tal de conèixer el seu funcionament. Es mirarà una presentació de PowerPoint sobre 
els orígens de la industrialització a Molins de Rei i un curtmetratge sobre les Manufactures A. Pedrerol, que 
daten del 1918. A més a més, faran una recerca a través dels documents existents.

OBJECTIUS
1.  Conèixer el funcionament d’un arxiu
2.  Investigar i arribar a conclusions per ells mateixos sobre els orígens de la industrialització a Molins de Rei  
 a través dels documents, i a partir de les explicacions rebudes a través de la presentació amb PowerPoint i  
 del curtmetratge

INFORMACIÓ
Regidoria de Cultura (arxiu@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40 

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER AL CONEIXEMENT CULTURAL 
DE L’ENTORN

55. VISITA A LES BÈSTIES DE FOC

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Visites guiades als caus de les diferents bèsties de foc de l’imaginari molinenc, durant les quals els infants podran 
conèixer els detalls que fan úniques cadascuna de les bèsties de foc de Molins de Rei.

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Infants fins a 1r de primària

DATA DE L’ACTIVITAT
De setembre a juny

LLOC
El cau corresponent de cada bèstia

PREPARACIÓ/REQUISITS
El projecte de cada escola

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Visites guiades als caus de les diferents bèsties de foc de l’imaginari molinenc, durant les quals els infants podran 
conèixer els detalls que fan úniques cadascuna de les bèsties de foc de Molins de Rei 
Podran veure-les de ben a prop i conèixer  qui són, com es diuen i moltes coses més.

OBJECTIUS
1.  Donar a conèixer les bèsties del poble per tal d’introduir els infants en les festes populars i tradicions  
 molinenques 
2.  Desenvolupar el sentit de pertinença al territori en els més petits.

INFORMACIÓ
Regidoria de Cultura. Tel. 93 668 33 40 

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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EDUCACIÓ PER AL CONEIXEMENT CULTURAL 
DE L’ENTORN

56. VISITA ESCOLAR AL MUSEU MUNICIPAL

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Visites guiades al Museu Municipal, durant les quals els estudiants podran conèixer aquest servei i adquirir noves 
habilitats en l’accés a la informació 

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila i les seves AMPA/AFA 

DESTINATARIS
Infants i joves de 3 a 18 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
De setembre a juny

LLOC
Museu Municipal

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap; ens adaptem a les necessitats del grup.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Visites guiades al Museu Municipal, durant les quals els estudiants podran conèixer aquest servei i adquirir noves 
habilitats en l’accés a la informació 

OBJECTIUS
1.  Donar a conèixer el Museu Municipal, la seva organització, el seu funcionament i els seus serveis
2.  Crear usuaris autònoms

INFORMACIÓ
Regidoria de Cultura (museu@molinsderei.cat). Tel. 93 668 33 40 

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019



EDUCACIÓ PER AL CONEIXEMENT CULTURAL 
DE L’ENTORN

57. VISITES ORGANITZADES A LA BIBLIOTECA

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Visites guiades a la Biblioteca Pau Vila, durant les quals els estudiants podran conèixer aquest servei i adquirir 
noves habilitats en l’accés a la informació 

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila i les seves AMPA/AFA 

DESTINATARIS
Infants i joves de 6 a 18 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
De setembre a juny

LLOC
Biblioteca Municipal

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap; ens adaptem a les necessitats del grup.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Visites guiades a la Biblioteca Pau Vila, durant les quals els estudiants podran conèixer aquest servei i adquirir 
noves habilitats en l’accés a la informació 

OBJECTIUS
1.  Donar a conèixer la Biblioteca de Molins de Rei, la seva organització, el seu funcionament i els seus serveis
2.  Crear usuaris autònoms
3.  Informar dels diferents suports informatius per facilitar la recerca, la selecció i el tractament de la   
 informació
4.  Desenvolupar els hàbits de treball intel·lectual per millorar l’aprenentatge en la cerca d’informació

INFORMACIÓ
Biblioteca Pau Vila (b.molins.pv@diba.cat). Tel. 93 680 16 81

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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PARTICIPACIÓ INFANTIL I JUVENIL

Creant espais participatius en els quals els 
infants i joves puguin opinar i comunicar les seves 
preferències, construirem ponts per garantir 
l’entesa intergeneracional i desenvoluparem 
accions en les quals tothom hi tindrà cabuda. 

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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PARTICIPACIÓ INFANTIL I JUVENIL

58. CONSELL D’INFANTS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
El Consell d’Infants és un òrgan consultiu de l’Ajuntament de Molins de Rei que permet la participació dels nens i 
les nenes per expressar les seves opinions i els seus interessos en tots aquells àmbits de la vida i de l’entorn que 
els afecten. És una escola de participació i ciutadania en tant que prenen part de les dinàmiques de consulta i 
participació, mentre es vinculen més estretament a la vila i formen la seva identitat cívica.

QUI LA POT DEMANAR
Cada escola té un membre del Consell d’Infants. 

DESTINATARIS
Infants fins als 12 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
De setembre a juny

LLOC
Diferents espais de la vila

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
El Consell d’Infants és un òrgan consultiu de l’Ajuntament de Molins de Rei que permet la participació dels nens i 
les nenes per expressar les seves opinions i els seus interessos en tots aquells àmbits de la vida i de l’entorn que 
els afecten. És una escola de participació i ciutadania en tant que prenen part de les dinàmiques de consulta i 
participació, mentre es vinculen més estretament a la vila i formen la seva identitat cívica.

OBJECTIUS
1.  Incorporar els infants a la vida pública a través de la seva mirada, per saber què pensen i descobrir el que els  
 amoïna 
2.  Desenvolupar en els infants l’empatia, el diàleg, l’esperit crític i la capacitat de participació en els assumptes  
 públics
3.  Promoure els drets d’opinió, llibertat d’expressió, la llibertat de pensament, de consciència i de religió,  
 la llibertat d’associació, la protecció de la vida privada i el dret a una informació adequada a través de la  
 col·laboració i implicació dels quatre àmbits següents: família, escola, poders públics i els mateixos infants.

INFORMACIÓ
Regidoria d’Infància (generic_INFANCIA@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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RECONEIXEMENT EDUCATIU

Reconeixem l’esforç dels joves i valorem la seva 
trajectòria en l’àmbit familiar, escolar o social, 
o en el terreny del lleure i de les aficions amb 
la intenció de motivar-los a prosseguir els seus 
estudis. 

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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RECONEIXEMENT EDUCATIU

59. ACTE DE RECONEIXEMENT A L’EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Acte de reconeixement públic a l’alumnat que ha excel·lit, amb les seves famílies, professorat i autoritats de la 
vila. Visita de l’alumnat reconegut i del professorat a una empresa per conèixer com s’aplica l’excel·lència en el 
món laboral

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Exclusivament, l’alumnat que finalitza 2n de Batxillerat o un CFGS de FP

DATA DE L’ACTIVITAT
Entre juny i juliol

LLOC
Sala Gòtica de Molins de Rei

PREPARACIÓ/REQUISITS
Haver finalitzat amb èxit 2n de batxillerat o un CFGS de FP

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Acte de reconeixement públic a l’alumnat que ha excel·lit, amb les seves famílies, professorat i autoritats de la 
vila. Visita de l’alumnat reconegut i del professorat a una empresa per conèixer com s’aplica l’excel·lència en el 
món laboral

OBJECTIUS
1.  Reconèixer l’esforç dels joves i valorar-los la seva trajectòria, ja sigui en l’àmbit familiar, escolar i social, o en  
 el terreny del lleure i de les aficions
2.  Motivar els joves a prosseguir els seus estudis
3.  Donar-los a conèixer com el món empresarial aplica els criteris de qualitat i excel·lència en la gestió de  
 persones

INFORMACIÓ
Regidoria de Joventut (puntjove@molinsderei.cat ). Tel. 93 668 54 52

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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RECONEIXEMENT EDUCATIU

60. FÒRUM DE TREBALLS DE RECERCA

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Aquesta activitat s’organitza conjuntament amb els ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat i del Papiol, i el 
Centre de Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenyament. Consisteix en un acte en el qual es presenten i 
premien els millors treballs de recerca de tots els centres amb batxillerat de la zona.

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la zona

DESTINATARIS
Joves de 2n de batxillerat

DATA DE L’ACTIVITAT
Al mes d’abril

LLOC
En anys alterns, a Molins de Rei o Sant Feliu de Llobregat 

PREPARACIÓ/REQUISITS
Acompliment dels diferents punts existents en la convocatòria 

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Aquesta activitat s’organitza conjuntament amb els ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat i del Papiol, i el 
Centre de Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenyament. Consisteix en un acte en el qual es presenten i 
premien els millors treballs de recerca de tots els centres amb batxillerat de la zona.

OBJECTIUS
1.  Potenciar les activitats de recerca que fan els alumnes de batxillerat
2.  Donar a conèixer a la comunitat educativa i a la ciutadania en general els treballs d’investigació que es duen  
 a terme als instituts
3.  Promoure les habilitats comunicatives i d’argumentació de l’alumnat.
4.  Oferir suggeriments i idees sobre treballs de recerca a l’alumnat de propers cursos
5.  Crear un fons de treballs de recerca al CRP

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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SUPORT A LES AMPA

Les AMPA dels centres escolars de Molins de Rei 
col·laboren en el bon funcionament de les escoles 
de la vila. Per això es destinen accions que els 
donin suport i facilitin la seva tasca.

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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SUPORT A LES AMPA

61. ASSESSORAMENT PER A LA TRIA I SEGUIMENT D’EMPRESES DE MENJADOR  
 ESCOLAR

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
L’Ajuntament posa en contacte les AMPA/AFA de les escoles amb un servei d’assessorament de nutrició per tal 
d’ajudar les famílies a triar el servei de menjador que més s’adequa a les necessitats de nutrició dels seus fills. 
A més, també poden demanar assessorament sobre la qualitat dels menús que els facilita la seva empresa de 
menjador. 

QUI LA POT DEMANAR
Les AMPA/AFA, si cal fer un seguiment puntual amb una causa justificada

DESTINATARIS
Infants i joves de 0 a 16 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Durant el curs escolar

LLOC
Ajuntament de Molins de Rei

PREPARACIÓ/REQUISITS
Es pot demanar en el moment de la contractació del servei de menjador o per anar-ne fent el seguiment i 
comprovar que segueix essent de qualitat.

IMPORT
Sense cost per a les AMPA/AFA ni als usuaris del servei de menjador

DESCRIPCIÓ
Servei d’assessorament que poden sol·licitar els gestors del servei de menjador de les escoles i consisteix en la 
revisió dels menús escolars per analitzar-ne globalment la qualitat. Aquest servei es pot sol·licitar en el moment 
de la contractació, per tal de poder fer una tria millor de l’empresa adjudicatària, o per anar-ne fent el seguiment 
i comprovar que segueix essent de qualitat.

OBJECTIUS
1.  Facilitar a les AMPA/AFA assessorament de nutrició per tal de facilitar, per primera vegada, la tria del servei  
 de menjador que més s’adequa a les seves necessitats
2.  Donar les eines necessàries a les AMPA/AFA per tal que puguin reclamar un servei de qualitat al seu   
 proveïdor habitual. Assegurar la màxima qualitat en el servei de menjador escolar

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019



SUPORT A LES AMPA

62. CONVENIS AMB LES AMPA/AFA

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Subvenció anual a les entitats educatives que ho sol·liciten per als seus projectes i activitats ordinàries

QUI LA POT DEMANAR
Les AMPA/AFA

DESTINATARIS
Infants i joves fins a 18 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
De gener a desembre de l’any corresponent. Sol·licitud i justificació segons les bases i la convocatòria

LLOC
Ajuntament de Molins de Rei

PREPARACIÓ/REQUISITS
Formalitzar les sol·licituds segons les bases i la convocatòria

IMPORT
La sol·licitud d’aquest ajut no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona atorga subvencions destinades a finançar 
projectes educatius desenvolupats per les associacions de mares i pares d’alumnes dins de la demarcació de 
Barcelona. Els ajuts volen donar suport a accions innovadores en l’àmbit de la millora de les competències 
educatives, en col·laboració amb l’entorn socioeducatiu dels centres, el rendiment educatiu de l’alumnat, o bé 
en l’àmbit de la capacitació de mares i pares en el desenvolupament de la seva funció educativa.

OBJECTIUS
1.  Finançar projectes que contribueixin a organitzar activitats per a la millora de les competències educatives  
 en col·laboració amb l’entorn socioeducatiu dels centres
2.  Desenvolupar accions innovadores en l’àmbit de la millora de les competències i el rendiment educatiu  
 de l’alumnat, o bé en l’àmbit de la capacitació de mares i pares en el desenvolupament de la seva funció  
 educativa

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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SUPORT A LES AMPA

63. SUPORT A LES AMPA/AFA PER A LA DIFUSIÓ I LA FORMACIÓ EN CATALÀ

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Treball conjunt entre el Servei de Català, les AMPA i/o els equips directius dels centres educatius per organitzar 
cursos de català de diferents nivells per a les famílies de l’escola i/o per desenvolupar activitats que impliquin 
l’ús de la llengua catalana

QUI LA POT DEMANAR
Les AMPA dels centres educatius de la vila

DESTINATARIS
Famílies d’alumnes de la vila

DATA DE L’ACTIVITAT
Durant tot el curs

LLOC
Federació Obrera o en el mateix centre escolar

PREPARACIÓ/REQUISITS
No requereix cap tipus de preparació per part dels usuaris del servei.

IMPORT
La sol·licitud d’aquest servei no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Treball conjunt entre el Servei de Català, les AMPA i/o els equips directius dels centres educatius per organitzar 
cursos de català de diferents nivells per a les famílies de l’escola i/o per desenvolupar activitats que impliquin 
l’ús de la llengua catalana

OBJECTIUS
Els cursos de català responen a un doble objectiu: 
1.  l’aprenentatge de la llengua oral facilita la integració de les famílies a la comunitat educativa 
2.  els nivells escrits milloren el coneixement de la gramàtica i les tècniques d’escriptura.
 Les activitats amb les famílies van dirigides a donar-los recursos per poder utilitzar el català en qualsevol  
 situació comunicativa.

INFORMACIÓ
Servei Local de Català (slcmolins@cpnl.cat). Tel. 93 680 52 63

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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SUPORT A LES AMPA

64. SUPORT A L’ORGANITZACIÓ DE LES FESTES DE FINAL DE CURS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Des de l’Ajuntament es dona suport a l’organització de les festes de final de curs de les escoles amb la instal·lació 
de tarimes, escomeses de llum especials i el subministrament, parcialment subvencionat, de taules i cadires. 

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila i les seves AMPA/AFA 

DESTINATARIS
Infants, joves i famílies d’alumnes matriculats als centres educatius de la vila

DATA DE L’ACTIVITAT
El material se servirà a final de curs.

LLOC
Centre educatiu sol·licitant

PREPARACIÓ/REQUISITS
Sol·licituds durant el primer trimestre del curs escolar

IMPORT
La sol·licitud d’aquest material no comporta cap cost per al sol·licitant. En cas que s’hagi de llogar material 
addicional per manca de disponibilitat, l’empresa subministradora facturarà una part del cost a l’entitat que 
l’hagi sol·licitat. 

DESCRIPCIÓ
Des de l’Ajuntament es dona suport a l’organització de les festes de final de curs de les escoles amb la instal·lació 
de tarimes, escomeses de llum especials i el subministrament, parcialment subvencionat, de taules i cadires. 

OBJECTIUS
1.  Facilitar els materials i subministraments necessaris per a l’organització d’activitats col·lectives a les escoles

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019



87

SUPORT A LES FAMÍLIES

Les famílies són el pilar de la societat i establim 
programes que les ajudin a desenvolupar el seu 
paper amb el màxim de garanties.

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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SUPORT A LES FAMÍLIES

65. BEQUES PER AL MENJADOR ESCOLAR

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
El 5 d’octubre de 2017, l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar l’ordenança reguladora per a la concessió d’ajuts 
complementaris de menjador escolar.

QUI LA POT DEMANAR
Les famílies

DESTINATARIS
Alumnes de segon cicle d’educació infantil, de primària i de secundària de Molins de Rei 

DATA DEL RECURS
Les sol·licituds es poden formalitzar al mateix temps que es fa la preinscripció escolar i en el moment en què la 
família necessiti l’ajut.

LLOC
Centres educatius de la vila on està matriculat l’infant

PREPARACIÓ/REQUISITS
Les beques per al menjador s’adrecen a aquells infants en situació de vulnerabilitat econòmica. 

IMPORT
La sol·licitud d’aquest ajut no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
L’Ajuntament de Molins de Rei aprova anualment l’ordenança reguladora per a la concessió d’ajuts complementaris 
de menjador escolar.
Les beques per al menjador s’adrecen a aquells infants en situació de vulnerabilitat econòmica i són alumnes 
de segon cicle d’educació infantil, de primària i secundària de Molins de Rei, matriculats o prematriculats en un 
centre educatiu sufragat amb fons públic. Aquests ajuts són complementaris als que atorga el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat.

OBJECTIUS
1.  Complementar l’import dels ajuts individuals de menjador atorgats pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i  
 del Vallès Occidental 
2.  Incrementar el nombre d’ajuts complementaris de menjador escolar per donar cobertura als infants de  
 famílies en situació vulnerable
3.  Garantir als infants de Molins de Rei un àpat equilibrat i diari
4.  Garantir un ajut per la totalitat del cost del menjador per a aquells infants en situació de risc social greu

INFORMACIÓ
Als centres públics i concertats de la vila

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019



SUPORT A LES FAMÍLIES

66. BEQUES PER A ESTUDIANTS DE POSTOBLIGATORIS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Es concedeixen beques per a la matrícula i el transport per facilitar la continuïtat educativa d’estudiants de 
Molins de Rei que hagin efectuat estudis postobligatoris (PFI, CFGM, CFGS, batxillerats, ensenyaments artístics 
professionals, esportius, artístics superiors i universitaris).

QUI LA POT DEMANAR
Les famílies

DESTINATARIS
Joves estudiants de postobligatoris

DATA DE L’ACTIVITAT
Les sol·licituds es formalitzen durant la primera quinzena del mes de setembre.

LLOC
Oficina d’Atenció ciutadana (OAC, c/ Rubió i Ors, 2-4)

PREPARACIÓ/REQUISITS
La informació sobre aquesta convocatòria i els models de sol·licitud es poden descarregar de la pàgina web de 
l’Ajuntament http://www.molinsderei.cat/temes/educació.

IMPORT
La sol·licitud d’aquest ajut no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Es concedeixen beques per a la matrícula i el transport per facilitar la continuïtat educativa d’estudiants de 
Molins de Rei que hagin efectuat estudis postobligatoris (PFI, CFGM, CFGS, batxillerats, ensenyaments artístics 
professionals, esportius, artístics superiors i universitaris).

OBJECTIUS
1.  Facilitar la continuïtat educativa d’estudiants de Molins de Rei que hagin efectuat estudis postobligatoris  
 (PFI, CFGM, CFGS, batxillerats, ensenyaments artístics professionals, esportius, artístics superiors i   
 universitaris) 

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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SUPORT A LES FAMÍLIES

67. CENTRE OBERT

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Servei d’acollida d’infants en horari extraescolar de tarda per a les famílies que treballen i no disposen de recursos 
externs per fer-se’n càrrec fins que no surten de la feina

QUI LA POT DEMANAR
Les famílies

DESTINATARIS
Infants de 6 a 12 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Durant tot el curs escolar

LLOC
Centre Comunitari Pont de la Cadena

PREPARACIÓ/REQUISITS
Sol·licitud prèvia al departament de Serveis Socials

IMPORT
La sol·licitud d’aquest servei no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
El Centre Obert és un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia 
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i 
l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives dels infants atesos mitjançant el treball individualitzat, en 
grup, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat. 
El Centre Obert està emmarcat per llei dins de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Primària, competència de 
l’Administració local, la qual els pot gestionar directament o bé a través de la iniciativa social. Aquests centres 
pretenen donar atenció a la infància, a l’adolescència i a les seves famílies, i dur a terme una tasca educativa i 
preventiva des del vessant de l’educació social especialitzada durant el temps lliure dels infants. 

OBJECTIUS
1.  L’objectiu és proporcionar atenció a tots els menors en situació de risc i afavorir el seu desenvolupament  
 personal i d’integració social, i l’adquisició d’aprenentatges, per tal de prevenir i evitar el deteriorament de  
 les situacions de risc, i compensar dèficits socioeducatius.

INFORMACIÓ
Regidoria de Serveis Socials (eom@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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SUPORT A LES FAMÍLIES

68. ESCOLA DE FAMÍLIES

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Formació per a pares i mares interessats a millorar les seves habilitats a l’hora d’educar els seus fills i filles. 
Aquest programa pretén ajudar-los en les dificultats quotidianes i ho fa des del diàleg, la reflexió conjunta i 
l’acompanyament d’experts.

QUI LA POT DEMANAR
Les famílies

DESTINATARIS
Famílies d’infants i joves escolaritzats a la vila

DATA DE L’ACTIVITAT
D’acord amb la Diputació de Barcelona, normalment es fan dues o tres formacions, repartides al llarg del curs.

LLOC
Equipament municipal (Federació Obrera)

PREPARACIÓ/REQUISITS
Es farà la difusió a través dels centres escolars i de l’AMPA/AFA

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Formació per a pares i mares interessats a millorar les seves habilitats a l’hora d’educar els seus fills i filles. 
Aquest programa pretén ajudar-los en les dificultats quotidianes i ho fa des del diàleg, la reflexió conjunta i 
l’acompanyament d’experts.

OBJECTIUS
1.  Estimular la participació reflexiva, el debat i l’intercanvi d’experiències dels pares i mares amb propostes  
 informatives, formatives i d’orientació i acompanyament, que els ajudin a millorar les seves habilitats a  
 l’hora d’educar els seus fills i filles

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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69. PROJECTE “PATIS OBERTS”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
El projecte “Patis oberts” suposa obrir el pati de les escoles en horari extraescolar, inclosos els caps de setmana, 
per tal d’oferir les instal·lacions escolars al lleure infantil i juvenil en aquells barris de la vila que queden allunyats 
de les instal·lacions esportives.

QUI LA POT DEMANAR
Les escoles

DESTINATARIS
Infants, joves i famílies de la vila

DATA DE L’ACTIVITAT
En horari extraescolar

LLOC
Escoles El Palau, Pont de la Cadena, J.M. Madorell, L’Estel, L’Alzina i l’Institut Bernat El Ferrer 

PREPARACIÓ/REQUISITS
L’Ajuntament, mitjançant els plans d’ocupació, posarà una persona a cada pati que farà tasques de vigilància 
i supervisió de l’ús correcte de les instal·lacions i del compliment de la normativa. Això no obstant, no es farà 
responsable de la seguretat dels menors que puguin estar jugant-hi.  

IMPORT
La sol·licitud d’aquest servei no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Als patis s’hi podran fer activitats com ara jugar a pilota (bàsquet, futbol, handbol, voleibol...), patinar, llegir, 
jugar... tot en un ambient respectuós entre tots els usuaris i cap a la instal·lació, de manera que aquest ús 
extraescolar no interfereixi en les activitats pròpies del centre educatiu o les que s’hagin programat en les seves 
instal·lacions.

OBJECTIUS
1.  Habilitar nous espais per al joc i el lleure en les zones més concorregudes i en les franges horàries de més  
 demanda 
2.  Donar més espais de lleure a les famílies, els infants i els joves perquè esdevinguin espais de lleure, trobada  
 i convivència

INFORMACIÓ
Als centres públics i concertats de la vila

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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70. SERVEI DE VETLLADOR/A A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Dotació de personal de suport per atendre els infants amb necessitats educatives específiques matriculats a les 
escoles bressol municipals, sempre que hi hagi un dictamen o una recomanació mèdica prèvia

QUI LA POT DEMANAR
Escoles bressol municipals de la vila

DESTINATARIS
Infants de 0 a 3 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
Cal sol·licitar-la en període de matriculació; la dotació, al setembre. 

LLOC
Escoles bressol municipals de la vila

PREPARACIÓ/REQUISITS
Si una família creu que necessita el servei, s’ha d’adreçar a la Direcció de l’escola bressol.

IMPORT
La sol·licitud d’aquest servei no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Dotació de personal de suport per atendre els infants amb necessitats educatives específiques matriculats a les 
escoles bressol municipals, sempre que hi hagi un dictamen o una recomanació mèdica prèvia

OBJECTIUS
1.  Donar suport a l’autonomia de l’infant, tant pel que fa a l’adquisició d’hàbits de la vida quotidiana a l’escola  
 com en els desplaçaments

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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71. SUBVENCIÓ A LA SOCIALITZACIÓ, DIGITALITZACIÓ, SUBSTITUCIÓ I   
 ADQUISICIÓ DE MATERIALS PEDAGÒGICS

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Subvenció adreçada a la socialització, digitalització i adquisició de materials pedagògics. 

QUI LA POT DEMANAR
Les AMPA/AFA i els centres públics que gestionen la compra del material escolar

DESTINATARIS
Infants i joves fins a 18 anys

DATA DEL RECURS
Les sol·licituds es formalitzen al mes de setembre.

LLOC
Els mateixos centres educatius

PREPARACIÓ/REQUISITS
Sol·licitud prèvia a Educació

IMPORT
La sol·licitud d’aquest ajut no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Subvenció adreçada a la socialització, digitalització, substitució i adquisició de materials pedagògics. La poden 
demanar les AMPA o els centres públics que gestionen la compra del material escolar.

OBJECTIUS
1.  Facilitar l’adquisició, substitució i millora del material pedagògic per tal de garantir-ne l’actualització
2.  Estimular la socialització del material pedagògic per tal de disminuir el cost que han de pagar les famílies  
 per aquest concepte

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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72. TARIFACIÓ SOCIAL I BONIFICACIONS DEL PREU DE L’ESCOLA BRESSOL   
 MUNICIPAL I DE L’ESCOLA DE MÚSICA

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
El preu dels serveis que presten les escoles bressol municipals i l’Escola Municipal de Música es redueix d’acord 
amb el nivell de renda de les famílies o si són famílies nombroses, monoparentals o tenen més d’un germà al 
centre.

QUI LA POT DEMANAR
Les famílies

DESTINATARIS
Infants i joves usuaris de les escoles bressol municipals de la vila i de l’Escola Municipal de Música Julià Canals

DATA DEL RECURS
Les sol·licituds es formalitzen en el moment de la matrícula. 

LLOC
Centre educatiu de referència

PREPARACIÓ/REQUISITS
Les famílies que vulguin acollir-se a les reduccions per tarifació social hauran de sol·licitar-ho, en el moment 
de la matrícula, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) mitjançant un imprès de sol·licitud específic i presentar la 
documentació acreditativa que consta a la sol·licitud.

IMPORT
La sol·licitud d’aquest servei no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
El preu dels serveis que presten les escoles bressol municipals i l’Escola Municipal de Música es redueix d’acord 
amb el nivell de renda de les famílies o si són famílies nombroses, monoparentals o tenen més d’un germà al 
centre.

OBJECTIUS
1.  Afavorir l’accés als serveis d’educació infantil i educació musical en igualtat d’oportunitats, adaptant els  
 preus públics a la capacitat econòmica de les famílies

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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Oferim als vilatans i vilatanes de Molins de Rei un 
ampli ventall d’activitats per a la seva formació 
que afavoreixen tant l’èxit escolar dels nostres 
joves com la millora professional de la resta de 
ciutadans i ciutadanes.
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73. DIA DE L’EMPRENEDOR

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Activitat organitzada amb la col·laboració d’altres ajuntaments, la Jove Cambra Internacional i la Diputació de 
Barcelona. L’objectiu és estimular la creació d’idees amb finalitat empresarial entre els alumnes de secundària, 
i per fer-ho es premien les millors idees aportades pels participants.

QUI LA POT DEMANAR
Centres educatius públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Joves de 12 a 16 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
A determinar

LLOC
Centres educatius de la vila

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Activitat organitzada amb la col·laboració d’altres ajuntaments, la Jove Cambra Internacional i la Diputació de 
Barcelona. L’objectiu és estimular la creació d’idees amb finalitat empresarial entre els alumnes de secundària, 
i per fer-ho es premien les millors idees aportades pels participants.

OBJECTIUS
1. Estimular la creació d’idees amb finalitat empresarial entre els alumnes de secundària

INFORMACIÓ
Regidoria d’Empresa. Tel.93 668 48 12

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Projecte adreçat a alumnes de 4t d’ESO que consisteix a fer una rotació pels departaments de Personal, 
Comptabilitat i Comercial, i simular el funcionament d’una empresa mentre s’utilitzen tots els instruments i 
procediments que li són habituals.

QUI LA POT DEMANAR
Centres de secundària públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Alumnes de 4t d’ESO

DATA DE L’ACTIVITAT
Durant el 2n i 3r trimestre del curs escolar

LLOC
Centre d’Ocupació i Serveis a les Empreses Joan N. García-Nieto

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Projecte adreçat a alumnes de 4t d’ESO que consisteix a fer una rotació pels departaments de Personal, 
Comptabilitat i Comercial, i simular el funcionament d’una empresa mentre s’utilitzen tots els instruments i 
procediments que li són habituals, com la participació en una fira o el procés d’elecció dels seus representants 
sindicals.

OBJECTIUS
1.  Motivar els estudiants vers el mercat del treball
2.  Afavorir l’obtenció de les habilitats i eines necessàries per assolir els aprenentatges necessaris per   
 incorporar-se al mercat de treball mitjançant la simulació d’empreses
3.  Aconseguir la competència necessària per ocupar cadascun dels llocs de treball simulats

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019

74. ESO - SEFED (EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATORIA – SIMULACIÓ   
 D’EMPRESES AMB FINALITATS EDUCATIVES)
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75. PROGRAMA D’INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL PUNT JOVE ALS CENTRES  
 DE SECUNDÀRIA

SUPORT A L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 
I PROFESSIONAL

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Recurs pedagògic d’informació i dinamització a l’abast de l’alumnat i professorat dels centres de secundària per 
orientar-los i assessorar-los en les seves necessitats amb una informació àmplia i fiable sobre ensenyament, 
treball, salut, mobilitat internacional, voluntariat, lleure, agenda i activitats en general  

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Joves de 12 a 18 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
De setembre a juny

LLOC
Centre educatiu sol·licitant

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquest servei no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Recurs pedagògic d’informació i dinamització a l’abast de l’alumnat i professorat dels centres de secundària per 
orientar-los i assessorar-los en les seves necessitats amb una informació àmplia i fiable sobre ensenyament, 
treball, salut, mobilitat internacional, voluntariat, lleure, agenda i activitats en general.  
L’atenció a l’alumnat es fa a l’estand del Punt Jove al pati del centre, un cop a la setmana, a l’hora del pati.
Es disposarà d’una cartellera informativa del Punt Jove als centres de secundària i, setmanalment, la informadora 
revisarà i actualitzarà la informació que hagi d’estar disponible.
La informadora del Punt Jove es coordina amb el referent del centre de secundària per organitzar i fer el 
seguiment de les activitats que es portaran a terme amb l’alumnat al llarg del curs.  

OBJECTIUS
1.  Orientar i assessorar l’alumnat i el professorat dels centres de secundària en les seves necessitats amb una  
 informació àmplia i fiable
2.  Oferir activitats per fomentar hàbits saludables
3.  Fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius entre els joves dins del seu àmbit més proper i  
 durant tot el procés de desenvolupament personal
4.  Actuar com a centre difusor i dinamitzador de les informacions i activitats procedents de la Regidoria de  
 Joventut, d’altres regidories de l’Ajuntament de Molins de Rei i del nou Pla Local de Joventut, així com  
 d’altres entitats o associacions de la vila.

INFORMACIÓ
Regidoria de Joventut (puntjove@molinsderei.cat). Tel.93 668 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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76. PROJECTE CAMPUS ÍTACA

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Activitat adreçada a l’alumnat de 3r d’ESO dels centres públics amb l’objectiu d’engrescar els alumnes a seguir 
estudiant quan no estan prou motivats, tot i tenir capacitat per fer-ho. Els instituts participants seleccionen un 
grup d’alumnes per fer una estada formativa a la Universitat Autònoma de Barcelona, sense cap cost per a les 
famílies.

QUI LA POT DEMANAR
Centres públics de la vila

DESTINATARIS
Alumnes de 3r de l’ESO

DATA DE L’ACTIVITAT
L’activitat té lloc durant els mesos de juny i juliol, organitzada en dos torns de set dies cadascun.

LLOC
Universitat Autònoma de Barcelona 

PREPARACIÓ/REQUISITS
Els instituts participants seleccionen el grup d’alumnes que faran l’estada formativa.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
El Campus Ítaca és un programa socioeducatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona dirigit a estudiants 
dels instituts. Consisteix en una estada al Campus durant els mesos de juny i juliol, organitzada en dos torns 
de set dies cadascun. L’alumnat desenvolupa una sèrie d’activitats pedagògiques i lúdiques que tenen com a 
objectiu incentivar-los a continuar la seva formació un cop finalitzada l’etapa obligatòria. Alhora, el Campus 
vol ser un espai de convivència entre alumnat d’entorns socials diversos, on s’utilitza el català com a llengua de 
comunicació. El programa inclou el transport i la manutenció dels alumnes durant la seva estada.

OBJECTIUS
1.  Donar continuïtat als estudis postobligatoris un cop finalitzada la formació obligatòria
2.  Esdevenir un espai de convivència entre els nois i noies participants 
3.  Potenciar l’ús del català com a llengua vehicular de comunicació en el Campus

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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77. PROJECTE PONT

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Projecte adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO amb problemes d’absentisme o greu desmotivació de tots els centres 
escolars, mitjançant el qual un alumne col·labora en una entitat, servei municipal o empresa un màxim de 15 
hores a la setmana.

QUI LA POT DEMANAR
Centres educatius públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Joves de 3r i 4t d’ESO matriculats als centres educatius municipals

DATA DE L’ACTIVITAT
Durant el curs escolar

LLOC
Entitat, serveis municipals o empreses de la vila

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Projecte adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO amb problemes d’absentisme o greu desmotivació de tots els centres 
escolars, mitjançant el qual un alumne col·labora en una entitat, servei municipal o empresa un màxim de 15 
hores a la setmana. Aquest projecte està recollit en un conveni amb el Departament d’Ensenyament en el marc 
de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes d’ESO.

OBJECTIUS
1.  Orientar i estimular els alumnes de secundària amb dificultats d’aprenentatge cap a la continuïtat formativa
2.  Millorar l’actitud dels alumnes envers la institució educativa i el seu propi rendiment

INFORMACIÓ
Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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78. PROJECTE “XEL – SUPORT EXTERN DE REFORÇ ESCOLAR”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Programa de caràcter preventiu que pretén millorar l’èxit escolar, afavorir l’obtenció de les habilitats i eines 
necessàries per assolir els aprenentatges, i oferir suport a l’alumnat per tal d’incidir sobre les seves dificultats 
d’aprenentatge, les actituds i els hàbits d’estudi

QUI LA POT DEMANAR
Centres educatius públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Infants i joves de 6 a 16 anys, matriculats als centres de la vila

DATA DE L’ACTIVITAT
Durant el curs escolar

LLOC
Al Punt Jove

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquest servei no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
És un programa de caràcter preventiu que pretén millorar l’èxit escolar, afavorir l’obtenció de les habilitats i eines 
necessàries per assolir els aprenentatges, i oferir suport a l’alumnat per tal d’incidir sobre les seves dificultats 
d’aprenentatge, les actituds i els hàbits d’estudi.

OBJECTIUS
1.  Millorar l’èxit escolar
2.  Afavorir l’obtenció de les habilitats i eines necessàries per assolir els aprenentatges (competències   
 bàsiques)
3.  Oferir suport a l’alumnat per tal d’incidir sobre les seves dificultats d’aprenentatge, les actituds i els hàbits  
 d’estudi

INFORMACIÓ
Regidoria de Joventut (jem@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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79. SESSIONS INFORMATIVES EN RELACIÓ AMB EL MERCAT DE TREBALL

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Sessions informatives en les quals es tracten temes del mercat de treball, els recursos existents per a la recerca 
de feina, què demanen els empresaris, etc. Es treballa amb els alumnes les seves expectatives laborals i els 
objectius a assolir per accedir-hi.

QUI LA POT DEMANAR
Famílies

DESTINATARIS
Joves i adults sense feina

DATA DE L’ACTIVITAT
A determinar

LLOC
Centre d’Ocupació i Serveis a les Empreses Joan N. García-Nieto

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquest servei no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Sessions informatives en les quals es tracten temes del mercat de treball, els recursos existents per a la recerca 
de feina, què demanen els empresaris, etc. Es treballa amb els alumnes les seves expectatives laborals i els 
objectius a assolir per accedir-hi.

OBJECTIUS
1.  Informar sobre el mercat de treball, requisits, demandes i ofertes
2.  Oferir recursos per a la recerca de feina
3.  Treballar les expectatives laborals i els objectius a assolir per accedir-hi
4.  Millorar les possibilitats d’inserció laboral

INFORMACIÓ
Regidoria d’Ocupació (ocupacio@molinsderei.cat). Tel. 93 668 48 12

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019
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80. SESSIONS INFORMATIVES SOBRE LA GENERACIÓ D’IDEES DE NEGOCI

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
Activitat desenvolupada a demanda dels mateixos centres de secundària. Són sessions informatives en les quals 
es tracten temes relacionats amb l’autoocupació, el cooperativisme i el procés per crear una empresa pròpia.

QUI LA POT DEMANAR
Centres de secundària públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Joves de 12 a 18 anys

DATA DE L’ACTIVITAT
A determinar

LLOC
Centre educatiu sol·licitant

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquest servei no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
Activitat desenvolupada a demanda dels mateixos centres de secundària. Són sessions informatives en les quals 
es tracten temes relacionats amb l’autoocupació, el cooperativisme i el procés per crear una empresa pròpia.

OBJECTIUS
1.  Informar del procés de creació d’empreses, l’autoocupació i el cooperativisme

INFORMACIÓ
Regidoria d’Ocupació (ocupacio@molinsderei.cat). Tel. 93 668 48 12
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81. TALLER “COM PRESENTAR EL MEU TR I NO MORIR EN L’INTENT”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
El taller utilitza una metodologia participativa amb un guió bàsic per fer una exposició en públic (consells teòrics 
i pràctics), amb exemples i dinàmiques aclaridores dels punts importants a considerar durant una presentació 
en públic.

QUI LA POT DEMANAR
Centres educatius públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Alumnes de 2n de batxillerat

DATA DE L’ACTIVITAT
De setembre a juny

LLOC
Punt Jove

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
El taller utilitza una metodologia participativa amb un guió bàsic per fer una exposició en públic (consells teòrics 
i pràctics), amb exemples i dinàmiques aclaridores dels punts importants a considerar durant una presentació 
en públic.

OBJECTIUS
1.  L’objectiu principal és que els alumnes de 2n de batxillerat perdin la por a la presentació i defensa davant un  
 “tribunal” del seu treball de recerca.
2.  Assolir recursos pràctics i emocionals per preparar una exposició oral

INFORMACIÓ
Regidoria de Joventut (jem@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40
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82. TALLER “FORMAT A L’ESTRANGER”

DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT
El taller presenta les oportunitats per estudiar a l’estranger formació professional i estudis universitaris. 
Segons el perfil i els interessos del grup, es presentaran continguts lleugerament diferents i es focalitzaran més 
en unes oportunitats o unes altres.

QUI LA POT DEMANAR
Centres educatius públics i concertats de la vila

DESTINATARIS
Alumnes de batxillerat i cicles formatius de la vila

DATA DE L’ACTIVITAT
A determinar durant el curs escolar

LLOC
Punt Jove

PREPARACIÓ/REQUISITS
No n’hi ha cap.

IMPORT
La sol·licitud d’aquest taller no comporta cap cost per al sol·licitant.

DESCRIPCIÓ
El taller presenta les oportunitats per estudiar a l’estranger formació professional i estudis universitaris. 
Segons el perfil i els interessos del grup, es presentaran continguts lleugerament diferents i es focalitzaran més 
en unes oportunitats o unes altres.

OBJECTIUS
1.  Donar a conèixer les diferents oportunitats de formació i estudis a Europa i al món amb el suport de   
 programes europeus i internacionals o per lliure

INFORMACIÓ
Regidoria de Joventut (puntjove@molinsderei.cat). Tel. 93 668 54 52
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AVALUACIÓ

Podreu avaluar totes les activitats i serveis d’aquest catàleg des de la pàgina 
del Pla Educatiu de Vila de l’Ajuntament o bé entrant a aquest enllaç:

https://goo.gl/EoH1Yk

CATÀLEG D’ACTIVITATS, SERVEIS I RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS - CURS 2018/2019

L’avaluació permet conèixer de primera mà 
les opinions dels usuaris i beneficiaris de les 
activitats i serveis oferts per l’Ajuntament de 
Molins de Rei als centres escolars, AMPA i 
famílies.

Amb la vostra participació podrem saber les que 
cal millorar, les que funcionen correctament i les 
que ja no us resulten interessants i cal eliminar de 
l’oferta. 

Agraïm la vostra col·laboració. Entre tots millorem 
els serveis als vilatans i vilatanes de Molins de Rei. 
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Valoració de les activitats i serveis
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