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INTRODUCCIÓ 

 

 

La guia d'Activitats i Serveis Educatius de la nostra localitat inclou els recursos 

municipals  amb els quals poden comptar els centres educatius  de Vilassar.  

En aquest document apareixen, entre d’altres, les activitats i serveis relacionats amb la 

cultura, la igualtat, la salut, el medi ambient, l’esport o la participació. També es fa un 

recull dels equipaments municipals que estan a disposició dels centres educatius (tant 

pel que fa a l’educació formal com a la no formal). 

Aquest curs comença sense mesures de protecció vers el covid19 tot i que en cas de 

necessitat s’estudiaria, sota  les consignes de Catsalut, la  possibilitat d’aturar 

temporalment l’activitat . Tot i així, els recursos  i serveis educatius comencen amb 

normalitat , motivació i il·lusió  per compartir aquest nou curs 22/23. 
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CONEIX LA BIBLIOTECA! 
 

Descripció 

Explicació dels diferents serveis i espais de la biblioteca: carnet de biblioteca, préstec 

de llibres, àrea infantil, àrea d’adults, cerca al catàleg, etc. La visita es pot 

complementar amb una explicació a la sala d’actes de com funciona el catàleg Aladí i la 

Biblioteca Virtual. Finalment s’acaba fent recomanacions de diferents llibres de 

novel·la juvenil. 

Objectius 

Donar a conèixer el funcionament i l’organització de la biblioteca per tal de poder 

aprofitar al màxim els recursos que ofereix aquest equipament.  

Destinataris 

Alumnes de secundària. 

Temporització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

Contacte 

Biblioteca Can Manyer 
937 53 09 52 
b.vilassard.cm@diba. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:b.vilassard.cm@diba
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CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 
 

Descripció 

Concurs Literari destinat a infants, joves i adults en el qual han de presentar obres 

escrites en prosa i/o poesia en les diferentes modalitats: 

Grup A: de 6 a 8 anys. 

Grup B: de 9 a 11 anys. 

Grup C: de 12 a 14 anys. 

Grup D: de 15 a 18 anys. 

Grup E: de 19 en endavant. 

Destinataris 

Infants i joves del municipi.  

Temporització 

Durant el mes de març es presenten les obres i al mes d’abril es fa el veredicte i 

entrega de premis. 

Observacions 

Consultar les bases que es publiquen cada any a la web municipal.  

Contacte 

Biblioteca Can Manyer 
937 53 09 52 
b.vilassard.cm@diba.cat 
  

mailto:b.vilassard.cm@diba.cat


10 
 

 

PETITS LECTORS 

 

Descripció 

Benvinguda i descoberta de la Sala infantil i del racó de Petits Lectors. Narració d’un 

conte i temps lliure per mirar contes.  

Objectius 

Ensenyar als més petits què poden trobar dins la Biblioteca i a familiaritzar-se amb els 

contes i les normes bàsiques de l’equipament.  

Destinataris 

Alumnes d’educació infantil. 

Temporització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

Es recomana una visita al trimestre per grup-classe.  

Contacte 

Biblioteca Can Manyer 
937 53 09 52 
b.vilassard.cm@diba.cat 
  

mailto:b.vilassard.cm@diba.cat
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MOSTRA DE TREBALLS DE RECERCA 

 

Descripció 

Els i les alumnes de batxillerat fan una presentació pública dels millors treballs de 

recerca. 

Objectius 

Que els alumnes i públic interessat conegui quins treballs s’han realitzat. 

Destinataris 

Alumnes de batxillerat. 

Temporització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

Contacte 

Biblioteca Can Manyer 
937 53 09 52 
b.vilassard.cm@diba.cat 
  

mailto:b.vilassard.cm@diba.cat
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LLEGIM! 

 

Descripció 

Es crea un espai de lectura per gaudir tranquil·lament de la lectura individual.  

Objectius 

Fomentar la lectura i descobrir els contes de la biblioteca.  

Destinataris 

Alumnes de primària. 

Temporització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

Es recomana la visita un cop al mes i fer-la coincidir amb el servei de préstec de lots.  

Contacte 

Biblioteca Can Manyer 
937 53 09 52 
b.vilassard.cm@diba.cat 
  

mailto:b.vilassard.cm@diba.cat
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EXPERIMENTA LA BIBLIOTECA! 

 

Descripció 

L’activitat consta de 3 visites, una cada trimestre escolar:  

 El 1r trimestre es coneix la biblioteca i el serveis que ofereix. Es pot fer una 

estona de lectura, explicar un conte o fer recomanacions literàries.    

 El 2n trimestre es realitzarà un laboratori de lectura adaptat a cada edat.  

 L’últim trimestre la trobada tindrà lloc a l’escola, on l’equip de la biblioteca farà 

recomanacions de lectura d’estiu. 

Objectius 

Donar a conèixer el funcionament de la Biblioteca, descobrir i experimentar amb la 

lectura. 

Destinataris 

Alumnes de primària.  

Temporització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

L’activitat està pensada per fer tres visites anuals, una cada trimestre.  

Contacte 

Biblioteca Can Manyer 
937 53 09 52 
b.vilassard.cm@diba.cat 
  

mailto:b.vilassard.cm@diba.cat
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PRÉSTEC DE LOTS 

 

Descripció 

Amb el carnet d’usuari de centre educatiu us podeu emportar en préstec diferents 

documents i/o lots i tenir-los al vostre centre o aula durant un mes o un trimestre. Els 

lots els poden venir a buscar els mateixos alumnes, aprofitant que venen a fer una 

visita. 

Objectius 

Facilitar el fons bibliogràfic de la biblioteca per treballar diferents temes a classe: 

llibres sobre festes tradicionals com la tardor, el Nadal, el Carnaval, Sant Jordi, etc. O 

material sobre altres temes que puguin interessar. També us confeccionem lots de 

contes o llibres variats per les hores de lectura a classe. 

Destinataris 

Alumnes d’infantil, primària i secundària.  

Temporització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

Contacte 

Biblioteca Can Manyer 
937 53 09 52 
b.vilassard.cm@diba.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:b.vilassard.cm@diba.cat


15 
 

LA BIBLIOTECA A L’AULA       

 

Descripció 

Una bibliotecària es desplaçarà a l’escola per fer recomanacions de diferents lectures i 

la narració oral d’un conte. Es pot complementar la visita amb el préstec de lots.  

Objectius 

Acostar la biblioteca als i les alumnes i donar a conèixer la biblioteca i el seu fons 

bibliogràfic .  

Destinataris 

Alumnes d’infantil, primària i secundària.  

Temporització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

Només es farà un grup classe per dia.  

Contacte 

Biblioteca Can Manyer 
937 53 09 52 
b.vilassard.cm@diba.cat 
 

  

mailto:b.vilassard.cm@diba.cat
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DeBAT A BAT, llegir i llegir-se      

 

Descripció 

Activitat on es viatja per l’art, la literatura i la filosofia a través de l’àlbum il·lustrat i 

dels materials que conviuen en els kits anomenats BATS. Els llibres i altres objectes 

poden ser mirats i explorats de manera participativa en grups reduïts de joves de 12 a 

16 anys. A través de diferents temàtiques i àlbums, els joves poden debatre sobre la 

identitat, la solitud, els seus desitjos i somnis, etc. 

Objectius 

Descobrir els àlbums il·lustrats com element de dinamització i descoberta a noves 

formes de lectura i escriptura. 

Desenvolupar l’esperit emprenedor, la participació, el pensament crític dels joves. 

Promoure estratègies de treball/dinamització centrats en la participació directe, el 

diàleg i l’escolta. 

Destinataris 

Alumnes de secundària.  

Temporització 

Durant el curs escolar, segons calendari estipulat per cadascun dels BATS (un per cada 

trimestre).  

Pel 1r trimestre escolar, els BATS disponibles són: 

- El que dius i el que no dius 

- Allò que no es veu 

Observacions 

Només es farà un grup classe per dia.  

Contacte 

Biblioteca Can Manyer 
937 53 09 52 
b.vilassard.cm@diba.cat 

 

 

 

mailto:b.vilassard.cm@diba.cat
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ACTIVITATS A MIDA AL MUSEU ARXIU 

 

Descripció 

El Museu Arxiu de Vilassar té la seva seu a la masia de Can Banús i té com objectiu 

protegir i difondre el patrimoni arqueològic, històric, natural i cultural de Vilassar de 

Dalt. Entre els diferents serveis destaquen exposicions temporals, exposició  

permanent d’arqueologia de Vilassar, Centre de Documentació del Parc i Arxiu Històric 

i administratiu de Vilassar. Aquests recursos permeten desenvolupar activitats a mida 

per tot tipus de col·lectius escolars ja sigui  partir de les exposicions temporals que es 

programen duran tot l’any com dels recursos materials de la pròpia entitat (Fons 

d’etnologia, d’arqueologia o tèxtil) . 

Objectius 

 Donar a conèixer el patrimoni local. 

 Fomentar la recerca històrica i vivencial. 

 Fomentar el coneixement del medi immediat de l’infant/jove. 

 Assessorar al professorat en projectes de recerca i/o estudi . 

Destinataris 

Alumnes d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat. 

Temporalització 

Durant el curs escolar. 

En períodes de vacances escolars– casals d’Estiu 

Observacions 

El Museu es posa a disposició dels centres d’ensenyament per treballar temàtiques 

específiques de descoberta en funció del grup/edat en els àmbits patrimonials, 

històrics i naturals. 

Contacte 

Museu Arxiu de Vilassar 

Enric Ortega Rivera 
Director del Museu Arxiu de Vilassar 
93 750 74 88 
museu@vilassardedalt.cat 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.  
Carrer Marquès de Barberà, 9 
  

mailto:museu@vilassardedalt.cat
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ASSESSORAMENT PER A TREBALLS DE RECERCA 

 

Descripció 

El Museu Arxiu de Vilassar compta amb un seguit de recursos com el Mapa del 

Patrimoni Cultural, Catàleg del Patrimoni, Centre de Documentació i Arxiu Històric i 

Administratiu que poden ser la base per fomentar i potenciar diferents treballs de 

recerca. Des del Museu Arxiu es coordinen les accions de foment del Turisme i 

senyalització Patrimonial que són eixos per obrir nous camps de recerca en l’àmbit de 

la promoció de la vila. 

Objectius 

 Incentivar els treballs de recerca en l’àmbit patrimonial i turístic. 

 Enfortir el coneixement del públic escolar del seu entorn més immediat 

 Potenciar nous àmbits de recerca. 

Destinataris 

Està adreçat a alumnes de secundària. 

Temporalització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

Aquest assessorament caldria preveure’l de forma periòdica amb el professorat de 

secundària. 

Contacte 

Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
 
Enric Ortega Rivera 
Director del Museu Arxiu de Vilassar 
93 750 74 88 
museu@vilassardedalt.cat 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.  
Carrer Marquès de Barberà, 9 
  

mailto:museu@vilassardedalt.cat
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EXPOSICIONS TEMPORALS 

 

Descripció 

El Museu Arxiu de Vilassar programa a l’any una mitjana de 5 exposicions temporals en 

la línia dels seus objectius. Les exposicions temporals de producció pròpia o 

compartida estan a  disposició del públic visitant una mitjana de mes i mig, podent 

comptar amb una explicació guiada adaptada a les edats dels participants. Les 

temàtiques de les exposicions temporals són:  medi ambient, història, arqueologia, 

fotografia i ciència i tècnica. 

Objectius 

 Fomentar el coneixement temàtic adaptat al públic destinatari 

 Divulgar els continguts dels fons locals 

 Diversificar l’oferta del Museu Arxiu cercant nous públics 

Destinataris 

Depenent de la temàtica del’exposició, sovint adaptable a tots els públics. 

Temporalització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

En funció del tipus d’exposició es poden cercar  tallers complementaris amb cost afegit 

Contacte 

Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
 
Enric Ortega Rivera 
Director del Museu Arxiu de Vilassar 
93 750 74 88 
museu@vilassardedalt.cat 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.  
Carrer Marquès de Barberà, 9 
  

mailto:museu@vilassardedalt.cat
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ACTIVITAT DIDÀCTICA FORNS ROMANS  

 

Descripció 

L’activitat és una aproximació al món romà des del punt de vista de l’enginyeria 

arquitectònica i del treball industrial amb l’exemple dels forns romans de La Fornaca 

de Vilassar de Dalt on s’elaborava terrissa i material constructiu. Resaltem la 

importància del jaciment i la seva descoberta a la vegada que expliquem el seu 

funcionament. L’activitat es combina amb dinàmiques de grup relacionades amb 

l’epigrafia (segells), l’estudi planimètric (dibuix i càlcul), l’orientació en l’espai i 

l’observació d’elements propis o no propis d’un forn romà a través d’una proposta 

final d’observació. 

Objectius 

- Conèixer l’evolució del territori de Vilassar de Dalt i en concret la Fornaca des 
del segle I dC fins l’actualitat.  

- Ser conscients de la importància i avenços de l’època romana: enginyeria i 
construcció. 

- Donar rellevància als descobridors dels forns romans i valorar els estudis, 
treballs i voluntat de preservació del jaciment. 

- Conèixer les activitats econòmiques dels romans, la vida i la societat romana. 
- Ser capaços de treballar en equip mentre resolen diverses dinàmiques en 

relació a l’epigrafia, les mesures i l’observació i hipòtesis, com a tècniques 
d’investigació de l’època romana. 

- Utilitzar recursos tècnics i artístics per a la representació de formes amb una 
intencionalitat predeterminada. 

- Reconèixer i identificar els elements constructius de l’època romana (ímbrex, 
tegulae, maons), les seves propietats i el procés d’elaboració. 

- Reconèixer i identificar els segells de les indústries productores- 
- Reconèixer i identificar les parts d’un forn de terrissa i el seu funcionament  
- Ser capaços d’identificar figures de 3D, denominar-les (semiesfera, cilindre, 

cercle) i descriure-les (concau, convex...) 
- Reconeixement i càlcul de la magnitud de capacitat: el volum àrea de la 

construcció que han elaborat (pendre mides i dibuixar) 
 
Destinataris 

Està adreçat a alumnes de primària i secundària. 
 
Temporalització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

S’ofereix una activitat didàctica gratuïta per curs als centres de Vilassar. A partir d’aquí 

cal assumir el cost del monitoratge per cada activitat . 
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Contacte 

Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
Enric Ortega Rivera 
Director del Museu Arxiu de Vilassar 
93 750 74 88 
museu@vilassardedalt.cat 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.  
Carrer Marquès de Barberà, 9 
  

mailto:museu@vilassardedalt.cat
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LÍNIES DE RECERCA DEL FONS LOCAL 

 

Descripció 

L’Arxiu administratiu i Històric de Vilassar de Dalt ubicat a la primera planta de Can 

Banús compta amb diferents fons de donacions i recol·leccions locals. Destaquen el 

Fons d’entitats com La Massa, el Casal, els Rajolers, Falange, l’Estrella així com un Fons 

fotogràfic de més de 8.000 imatges i col·leccions de cartelleria d’activitats locals. 

Aquestes eines permeten fer una aproximació a la història de Vilassar a partir de la 

recerca documental a l’Arxiu. Aquest material documental permet projectar treballs de 

recerca molt específics. 

Objectius 

 Potenciar la recerca local. 

 Aproximar-se ala història a través de la documentació original. 

 Aprendre tasques de documentació i classificació. 

Destinataris 

Està adreçat a alumnes de secundària. 

Temporalització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

Cal un treball previ amb els tutors per identificar clarament l’objectiu a treballar. 

Contacte 

Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
 
Enric Ortega Rivera 
Director del Museu Arxiu de Vilassar 
93 750 74 88 
museu@vilassardedalt.cat 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.  
Carrer Marquès de Barberà, 9 
  

mailto:museu@vilassardedalt.cat
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VISITA A LES MASIES DE VILASSAR 

 

Descripció 

Vilassar de Dalt és un municipi molt ric en patrimoni històric i arquitectònic. Com 

exemple s’han programat petites rutes: masies, cases de carrer, fàbriques, rellotges de 

sol... a partir de peticions concretes i en funció del grup/edat dels alumnes. La visita a 

les masies de Vilassar ens ofereix la visita exterior de tres masies, tot parlant de com 

s’han inserit en el teixit urbanístic de la vila  per acabar visitant la masia de Can Banús 

(distribuïdor i cuina). 

Objectius 

 Conèixer el desenvolupament urbanístic de Vilassar. 

 Aprendre a identificar espais arquitectònics vinculats a una època històrica . 

Destinataris 

Està adreçat a alumnes de primària i secundària 

Temporalització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

Tipus d’activitat feta amida amb el centre/escola. 

Contacte 

Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
 
Enric Ortega Rivera 
Director del Museu Arxiu de Vilassar 
93 750 74 88 
museu@vilassardedalt.cat 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.  
Carrer Marquès de Barberà, 9 
  

mailto:museu@vilassardedalt.cat
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VISITA DINAMITZADA AL MUSEU ARXIU DE VILASSAR 

 

Descripció 

L’activitat ens fa descobrir el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt a través d’una proposta 

gamificada que ens acosta a la seva col·lecció. Els quaderns d’arqueologia són les eines 

que proposen diversos reptes a l’alumnat. Per conèixer i entendre el fons del museu, 

organitzem el grup/classe en equips cooperatius que s’enfrontaran a una gran varietat 

de reptes. Els equips fan un aprenentatge per descoberta de la col·lecció del Museu a 

través de dinàmiques que els duran a tractar temes variats: excavació i la interpretació 

de les troballes, anàlisi de plantes, nous usos dels edificis, l’evolució tecnològica dels 

objectes domèstics o jocs de memòria i agudesa visual. Finalment es conclou amb una 

posada en comú de l’experiència. 

Objectius 

- Conèixer la funció d’un Museu. 
- Descobrir, a través d’una proposta gamificada, alguns dels objectes que 

conserva el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt. 
- Treballar en equips cooperatius per resoldre reptes. 
- Comprendre la creació i evolució de la col·lecció del Museu Arxiu de Vilassar de 

Dalt. 
- Posar en valor els estudis i voluntat de preservar el patrimoni local. 
- Fer ús de diverses metodologies per a l’anàlisi i la descoberta de l’objecte. 
- Conèixer resumidament la tasca d’un arqueòleg.  
- Entendre les restes arqueològiques com a font d’informació del passat. 
- Valorar i respectar el patrimoni artístic i històric, el seu coneixement i difusió. 

 

Destinataris 

Està adreçat a alumnes de primària. 

Temporalització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

S’ofereix una activitat didàctica gratuïta per curs als centres de Vilassar. A partir d’aquí 

cal assumir el cost del monitoratge per cada activitat . 
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Contacte 

Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
 
Enric Ortega Rivera 
Director del Museu Arxiu de Vilassar 
93 750 74 88 
museu@vilassardedalt.cat 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.  
Carrer Marquès de Barberà, 9 
  

mailto:museu@vilassardedalt.cat
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JOVENTUT  
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ESPAI JOVE 

 

Descripció 

L’Espai Jove ofereix una espai físic ludo-educatiu on els joves poden assistir-hi 
gratuïtament, trobar-hi una àmplia oferta de jocs adreçats a adolescents i joves, 
ordinadors amb connexió a Internet, WIFI i llibres de lectura, així com també és un 
espai on s’ofereixen activitats i tallers adreçats al jovent, alhora que pretén ser el 
centre de trobada referent pel jovent.  

Objectius 

 Oferir activitats esportives, culturals i ludico-educatives atractives per a la 

població adolescent i juvenil. 

 Potenciar la implicació dels joves en la seva oferta  de lleure. 

 Potenciar els hàbits de consum ludo-educatius dels adolescents i joves de 

Vilassar de Dalt. 

 Posar a l'abast dels adolescents i joves espais d'aprenentatge i de lleure per al 

creixement personal. 

 Oferir un punt de trobada per als adolescents i joves del municipi. 

Destinataris 

Joves de 12 a 30 anys.  

Temporalització 

Des de setembre  fins a juny, els dilluns, dimecres i divendres de 17:30H a 19:30H. 

Lloc 

Espai Educatiu les Escoles, Edifici de Can Pons. Sala Polivalent, planta baixa. 

Observacions 

L’horari pot variar en funció les necessitats i/o adaptacions del servei.  

Contacte 

Marina Pujol 
Dinamitzadora juvenil 
638 009 411 
espaijove@vilassardedalt.cat 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 15.30 a 19.30 h. Dimarts/Dijous  de 9.30 a 
12.30 h. 
  

mailto:espaijove@vilassardedalt.cat
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AULA D’ESTUDI 

 

Descripció 

Per tal de complementar l’oferta ludico-educativa de l’Espai Jove, l’aula d’estudi facilita 
un espai on el jovent pot estudiar i realitzar tasques acadèmiques, de forma individual 
o en grup, a la vegada que disposant dels recursos materials necessaris tals com 
ordinadors, connexió a Internet, taules de treball, pissarres, etc.   

Objectius 

 Oferir un espai de confort i confiança per als adolescents i joves del municipi on 

poder dur a terme les tasques educatives, fora de l’horari lectiu. 

 Potenciar la implicació dels joves en la oferta de recursos existents des del 

servei de Joventut. 

 Oferir serveis bàsics per l’estudi com ara ordinadors, impresora, etc. 

 Potenciar els hàbits de consum educatius dels adolescents i joves de Vilassar de 

Dalt. 

 Posar a l'abast dels adolescents i joves espais d'aprenentatge i de lleure per al 

creixement personal. 

Destinataris 

Joves de 12 a 30 anys.  

Temporalització 

Els dilluns i dimecres  de 16:00H a 17:30H, des de setembre fins a juny 

Lloc 

Espai Educatiu les Escoles, Edifici de Can Pons. Sala de Joventut, 1a planta. 

Observacions 

L’horari pot variar en funció les necessitats i/o adaptacions del servei.  

Contacte 

Marina Pujol 
Dinamitzadora juvenil 
638 009 411 
espaijove@vilassardedalt.cat 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 15.30 a 19.30 h. Dimarts de 9.30 a 12.30 h. 
  

mailto:espaijove@vilassardedalt.cat
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PIDCES 

 

Descripció 

El Programa PIDCES és una iniciativa de descentralització i dinamització de la 

informació del servei de Joventut als centres que imparteixen educació secundària i 

que pretén desenvolupar diferents actuacions a l'Institut i fora del mateix, per tal de 

promoure la informació, la formació, la dinamització i la participació dels joves 

estudiants. 

També es crea un vincle més proper amb els i les joves de Vilassar de Dalt, sent un 

punt de referència per ells/es alhora on es realitza difusió directe de les activitats que 

organitza l’Espai Jove des de l’Àrea de Joventut. També es potencia el vincle amb 

l’equip docent d’es d’una forma transversal a través de la presencia directe als centres 

educatius. 

Objectius 

 Crear uns canals de comunicació bidireccional entre l’Espai Jove, el Servei de 

Joventut i els centres on s’imparteix educació secundaria a Vilassar de Dalt per tal 

que ens permetin acostar i difondre la tasca que des de l’Espai Jove realitzem al 

món juvenil alhora que ens faciliti  l'accés a les demandes , propostes i inquietuds 

dels mateixos joves. 

 Crear xarxes de comunicació facilitant l’apropament entre el centres 

d’ensenyament i l’espai juvenil mitjançant la coordinació d’activitats conjuntes i 

complementàries.  

 Fomentar l’adquisició  d’hàbits consultius i participatius entre els joves dins el seu 

àmbit més proper i durant tot el procés de formació i desenvolupament personal.  

 Promoure la realització d’activitats, per part dels joves, de difusió i creació cultural, 

esportives, formatives i de temps de lleure.  

 Promoure que es vinculin al municipi i es relacionin amb l’administració. 

Destinataris 

Joves de 12 a 18 anys.  

Temporalització 

Els dimarts des de setembre fins al juny, durant l’hora del pati dels centres educatius. 
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Lloc 

El projecte es du a terme a l’INS Jaume Almera i l’IE Sant Jordi de Vilassar de Dalt. 

Contacte 

Marina Pujol 
Dinamitzadora juvenil 
638 009 411 
espaijove@vilassardedalt.cat 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 15.30 a 19.30 h. Dimarts de 9.30 a 12.30 h. 
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EDUCACIÓ EN EL MEDI OBERT 

 

Descripció 

Des del servei de Joventut conjuntament amb Serveis Socials, s’ha apostat pel projecte 

“educadors/es de carrer”, fomentant la nostra presencia als carrers de Vilassar de Dalt. 

 

Les sinergies entre els i les joves canvien i cada cop més la presència d’aquest col·lectiu 

de població es troba en els carrers, fet que promou la nostra actuació en el seu 

escenari directe, abordant al jovent en el seu entorn d’oci més immediat tot aprofitant 

l’espontaneïtat del moment que es genera en aquest espai no normativitzat. 

Objectius 

 Apropar-se al jovent per promoure nous vincles.   

 Analitzar i detectar necessitats de la població en el seu entorn. 

 Fer visibles i canalitzar les seves inquietuds i necessitats. 

 Acompanyar al jovent en el seu procés de creixement. 

 Fomentar la vinculació del jovent present en el carrer als diferents serveis 
públics del municipi. 

 Oferir una línia d’actuació directa en el medi obert. 

 Estar presents en la majoria d’escenaris possibles entre els quals es mou el 
jovent de Vilassar de Dalt. 

Destinataris 

Joves de 12 a 30 anys.  

Temporalització 

Tardes de dijous, des de setembre fins al juny. 

Contacte 

Marina Pujol / Dinamitzadora juvenil 
638 009 411 
espaijove@vilassardedalt.cat 
 
Oriol Fité/ Educador Serveis Socials Bàsics 
fiteco@vilassardedalt.cat 

600 725 176 
 

 

mailto:espaijove@vilassardedalt.cat
mailto:fiteco@vilassardedalt.cat
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CASAL D‘ESTIU / ESTIU JOVE 

 

Descripció 

L’estiu jove és una programació d’activitats  d’estiu atractives adreçades a infants i 

adolescents durant  les vacances escolars d’estiu. 

Objectius 

 Apropar-nos a través del lleure a infants i adolescents del municipi i donar a 

conèixer els serveis d’atenció municipal adreçat a ells. 

 Oferir un projecte lúdic innovador i diferent on els protagonistes són els/les  

infants i adolescents. 

 Consolidar el treball en xarxa amb les diferents regidories de Serveis Socials, 

Infància, Adolescència i Joventut, Educació i Esports per oferir una programació 

amb ofertes/espais de qualitat. 

Destinataris 

Joves de 12 a 18 anys.  

Temporalització 

Els matins de 9.00 a 14.00 h. (excepte les sortides de tot el dia) durant la darrera 

setmana de juny i les dues primeres setmanes de juliol. 

Observacions 

L’estiu jove està obert a tota la població, donant prioritat als/les  infants /adolescents 

que assisteixen durant tot l’any al centre obert i espai jove. 

Contacte 

Maite Subirats i Vila / Marina Pujol 
Tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut/espaijove@vilassardedalt.cat 
664 252 088/638 009 411 
pij@vilassardedalt.cat 
De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h. Dilluns i dijous tardes de 15h a 17h . 
 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:espaijove@vilassardedalt.cat
mailto:pij@vilassardedalt.cat
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Francesc Rangel Rocamora 
Directordel centre obert 
93 7530008 
centreobert@vilassardedalt.cat/rangelrf@vilassardedalt.cat 
Matins de dimarts a divendres ( visites concertades)  i tardes de dilluns, dimarts , 
dimecres  i  dijous  de 15h a 19,30h . 
Camí de Can Pons, 21-27. 
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CASAL DE NADAL  

 

Descripció 

Realització d’activitats lúdiques i d’oci durant les vacances escolars de Nadal.  

Objectius 

 Programar activitats inclusives i dirigides al públic jove 

 Potenciar la implicació dels joves en la seva oferta  de lleure. 

 Fomentar la participació juvenil en les activitats d’oci programades des de 
l’espai jove atenent a les seves necessitats i demandes 

 Oferir un servei complementari a les institucions educatives durant les 
vacances escolars i enfocades a l’oci juvenil 

 Oferir activitats esportives, culturals i ludico-educatives atractives per a la 

població adolescent i juvenil. 

Destinataris 

Joves de 12 a 30 anys.  

Temporalització 

Vacances escolars de Nadal.  

Observacions 

Contacte 

Marina Pujol 
Dinamitzadora juvenil 
638 009 411 
espaijove@vilassardedalt.cat 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 15.30 a 19.30 h. Dimarts de 9.30 a 12.30 h. 
 

 

 

 

 

 

mailto:espaijove@vilassardedalt.cat
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CASAL DE SETMANA SANTA 

 

Descripció 

Realització d’activitats lúdiques i d’oci durant les vacances escolars de setmana santa. 

Objectius 

 Potenciar l’ús i la vivència dels serveis i activitats municipals. 

 Programar activitats inclusives i dirigides al públic jove 

 Potenciar la implicació dels joves en la seva oferta  de lleure. 

 Fomentar la participació juvenil en les activitats d’oci programades des de 

l’espai jove atenent a les seves necessitats i demandes 

 Oferir un servei complementari a les institucions educatives durant les 

vacances escolars i enfocades a l’oci juvenil 

 Oferir activitats esportives, culturals i ludico-educatives atractives per a la 

població adolescent i juvenil. 

Destinataris 

Joves de 12 a 30 anys.  

Temporalització 

Vacances escolars de Setmana Santa.  

Observacions 

Contacte 

Marina Pujol 
Dinamitzadora juvenil 
638 009 411 
espaijove@vilassardedalt.cat 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 15.30 a 19.30 h. Dimarts de 9.30 a 12.30 h. 

 

 

 

 

 

mailto:espaijove@vilassardedalt.cat
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CASTANYADA TERRORÍFICA 

 

Descripció 

Celebració de la festa popular de la Castanyada des d’una vessant més atractiva per 

infants i adolescents, transformant l’espai cívic municipal en un túnel de terror obert a 

tothom, concretament  per infants a partir de 10 anys i menors acompanyats 

d’adults/familiars. 

Aquesta és una  activitat dinamitzada i organitzada entre el Centre obert i Espai Jove, 

amb la col·laboració de voluntaris/es . 

Objectius 

 Realitzar una activitat oberta al municipi i atractiva per a infants i joves amb el 

tema principal de la Castanyada i el terror com a centre d’interès. 

 Donar a conèixer els recursos de centre obert i espai jove a la població. 

 Oferir activitats lúdiques atractives per al població, concretament als /les 

infants/adolescents/joves. 

 Implicar els adolescents i joves en la realització i programació de la festa. 

 Celebrar festes de caire tradicional de la nostra cultura popular des de la 

vessant participativa i jove. 

Destinatarisinfants adolescents i joves 

Temporalització 

Darrer divendres d’octubre de 16.00 a 20.00 h.  

Observacions 

Aquesta activitat permet obrir el centre obert i l’espai jove al municipi, trencant amb la 

dinàmica quotidiana d’ una manera transversal i intergeneracional. 

Contacte 

Marina Pujol 
Dinamitzadora juvenil 
638 009 41 
espaijove@vilassardedalt.cat/centreobert@vilassardedalt.cat/ 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 15.30 a 19.30 h. Dimarts de 9.30 a 12.30 h. 
Francesc Rangel Rocamora 
Directordel centre obert 
93 7530008 

mailto:espaijove@vilassardedalt.cat
mailto:centreobert@vilassardedalt.cat/
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CELEBRACIÓ DE LA DIADA DE SANT JORDI 

 

Descripció 

Celebració de la festa popular de Sant Jordi a la Plaça de l’Ajuntament  amb el conjunt 

d’entitats, escoles i associacions del municipi. Realització de tallers i activitats 

adreçades a totes les edats, concretament a infants  dinamitzades pels propis 

adolescents i joves del Centre obert i Espai jove. Realització d’activitats i tallers 

manuals i creatius relacionats amb la festa de Sant Jordi. 

Objectius 

 Realitzar una activitat  de caire comunitari  amb entitats/associacions del 

municipi en espais oberts. 

 Donar a conèixer els recursos de centre obert i espai jove a la població. 

 Oferir activitats lúdiques atractives per al població, concretament als infants. 

 Implicar als adolescents i joves en la realització i programació  de la festa. 

 Celebrar festes de caire tradicional de la nostra cultura popular des de la 

vessant participativa i jove. 

Destinataris 

Temporalització 

Data a concretar ja que Sant Jordi cau en diumenge.  

Observacions 

Aquesta activitat permet  obrir el  centre obert i j espai jove al municipi, trencant amb 

la dinàmica quotidiana d’ una manera transversal i intergeneracional. 

Francesc Rangel Rocamora 
Directordel centre obert 
93 7530008 
centreobert@vilassardedalt.cat/rangelrf@vilassardedalt.cat 
Matins de dimarts a divendres ( visites concertades)  i tardes de dilluns, dimarts , 
dimecres  i  dijous  de 15h a 19,30h . 
Camí de Can Pons, 21-27. 
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Marina Pujol 
Dinamitzadora juvenil 
638 009 411 
espaijove@vilassardedalt.cat 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 15.30 a 19.30 h. Dimarts de 9.30 a 12.30 h. 
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CONVERSES EN ANGLÈS 

 

Descripció 

Converses en anglès (Tea Time) és un espai dinamitzat per un professor de llengua 

anglesa, que s’enfoca a millorar la fluïdesa,  practicar la pronunciació i ampliar i 

consolidar vocabulari.  

Objectius 

 Oferir un espai on es pugui practicar l’anglès  

 Millorar la fluïdesa verbal, pronunciació, gramàtica i vocabulari de la llengua 

anglesa. 

Destinataris 

Joves de 12 a 20 anys. 

Temporalització 

Cada dijous de 16.30h a 18.00h. d’octubre a  juny. 

Observacions 

Maite Subirats i Vila 
Tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut 

664 252 088 

pij@vilassardedalt.cat 

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h. Dilluns i dijous tardes de 15h a 17h .  

mailto:pij@vilassardedalt.cat


42 
 

BATEC LLIURE 

 

Descripció 

Batec Lliure és un procés participatiu amb adolescents de 3r i 4rt d´ESO de l´IE Sant 

Jordi ide 3r ESO de l´INS Jaume Almera i que neix amb la voluntat d’oferir un espai als 

joves perquè pugin exterioritzar les seves inquietuds, tant a nivell personal com en un 

àmbit més col·lectiu, alhora que generen un cercle de confiança on poden investigar, 

identificar problemes, debatre, treballar en equip, resoldre conflictes, prendre 

decisions i pactar. 

Un cop han detectat quins són els temes que volen tractar (prèviament consensuats), 

es realitzen diferents activitats a mode de “denuncia” per tal de conscienciar la 

societat, com ara és el teatre fòrum, càmeres ocultes, etc. El resultat final del procés 

participatiu i, dinamitzat per una entitat externa, es presenta a la resta de població 

perquè pugui conèixer de primera mà les inquietuds dels adolescents. 

Objectius 

 Promoure la participació i comunicació adolescent com ciutadans i ciutadanes 

de ple dret. 

 Facilitar que els joves es replantegin la seva visió sobre la gestió dels projectes 

d'interès públic amb impacte social. 

 Impulsar la presa de consciència sobre quines maneres de participar hi ha en el 

seu entorn. 

 Donar eines per poder aprofundir sobre la democràcia real en la seva 

quotidianitat. 

Destinataris 

Adolescents que cursen des de 3r d´ESO de l´IE Sant Jordi i 3er ESO de l´INS Jaume 

Almera. 

Temporalització 

De setembre a gener.  

Maite Subirats i Vila 
Tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut 

664 252 088 

pij@vilassardedalt.cat 

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h. Dilluns i dijous tardes de 15h a 17h . 

mailto:pij@vilassardedalt.cat
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PARAULES  AL VENT 

 

Descripció 

Lectura de poemes “PARAULES AL VENT” d’algun escritor/a rellevant el dia de Sant 

Jordi per part dels estudiants de l’IES Jaume Almera. Organitzat per la Biblioteca, l’IES 

Jaume Almera i el Servei de Joventut. 

Objectius 

 Potenciar l’ús i vivència dels serveis i activitats municipals. 

 Promoure de la lectura, donar a conèixer la biblioteca i el fons bibliotecari. 

Destinataris 

Joves de 16 a 18 anys. 

Temporalització 

Diada de Sant Jordi.  

Observacions 

Contacte 

 

Observacions 

Maite Subirats i Vila 
Tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut 

664 252 088 

pij@vilassardedalt.cat 

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h. Dilluns i dijous tardes de 15h a 17h . 
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SOPAR DE NO CAP D’ANY 

 

Descripció 

El Centre Obert conjuntament amb l’Espai Jove i Joventut organitzen el sopar de No 

Cap d’Any, una festa que emula la celebració del cap d’any i d’aquesta manera també 

s’acomiada el primer trimestre escolar donant pas a les vacances de Nadal. 

Durant la jornada, cada participant ha de dur un plat cuinat des de casa per compartir. 

L’equip educatiu ofereix un pica pica i refrescs a banda d’activitats diverses com ara 

una rifa o un simulacre de les campanades, tot amenitzat amb música i ball final. 

Objectius 

 Fomentar el temps d’oci de forma saludable, inclusiva i participativa. 

 Oferir un espai de trobada fora l’itinerari curricular 

 Promocionar els hàbits saludables a través de les celebracions i la gastronomia 

 Potenciar la col·laboració i participació 

 Afavorir la inclusió cultural en un espai culinari compartit 

Destinataris 

Joves a partir de 12 anys. 

Temporalització 

Finals de Desembre (coincidint amb la última setmana de curs abans de les vacances 

de Nadal). 

Observacions 

Contacte 

Francesc Rangel 
Director centre obert 
673 729 907 / 937 530 008 
rangelrf@vilassardedalt.cat 
Matins de dimarts a divendres i tardes de dilluns a dijous (visites concertades) 
Camí de Can Pons, 21-27. 

Observacions 

Maite Subirats i Vila 
 

mailto:rangelrf@vilassardedalt.cat
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Tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut 

664 252 088 

pij@vilassardedalt.cat 

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h. Dilluns i dijous tardes de 15h a 17h . 
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TEATRE JOVE 

 

Descripció 

El projecte Teatre Jove pretén apropar els Joves a les arts escèniques que es duen a 

terme al municipi per tal de fomentar-les com a alternatives de consum de lleure. 

Des de l’Espai Jove s’inicia de nou el projecte L’Espai Jove va al teatre, on un cop per 

trimestre s’escollirà una obra de teatre per al públic adolescent i jove i s’oferirà a una 

tarifa especial per tal d’incentivar la participació. 

Objectius 

 Fomentar les arts escèniques com alternatives de consum de lleure. 

 Apropar els Joves a les arts escèniques es que es duen a terme al municipi. 

Destinataris 

Joves de 12 a 25 anys. 

Temporalització 

De setembre a juny.  

Observacions 

Contacte 

 

Observacions 

Maite Subirats i Vila 
Tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut 

664 252 088 

pij@vilassardedalt.cat 

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h. Dilluns i dijous tardes de 15h a 17h . 

 
Marina Pujol 
Dinamitzadora juvenil 
638 009 411 
espaijove@vilassardedalt.cat 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 15.30 a 19.30 h. Dimarts de 9.30 a 12.30 h. 
 
 
 

mailto:pij@vilassardedalt.cat
mailto:espaijove@vilassardedalt.cat
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ANEM PER FEINA 

 

Descripció 

El projecte neix amb la finalitat d’afavorir la inserció social i laboral dels joves, 

promovent recursos propers i mediadors que se situïn entre les necessitats d'un 

col·lectiu que no arriba als circuits normalitzadors laborals o que té grans dificultats 

per fer-ho. 

Àrees implicades: Serveis Socials, Promoció econòmica, Infància, Adolescència i 

Joventut. 

Objectius 

 Facilitar i acompanyar els joves en el seu procés de presa de decisions per a la 

configuració del seu itinerari vital 

 Potenciar l'autonomia i autoconeixement en el procés de recerca d'ocupació i 

formació. 

 Oferir noves eines i recursos en la recerca d'ocupació i formació 

Destinataris 

Joves de 16 a 30 anys. 

Temporalització 

De setembre a juny.  

Observacions 

Contacte 

Maite Subirats i Vila 
Tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut 

664 252 088 

pij@vilassardedalt.cat 

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h. Dilluns i dijous tardes de 15h a 17h . 

  

mailto:pij@vilassardedalt.cat
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PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 

 

Descripció 

Atenció a les consultes de tots els i les joves que ho sol·liciten i orientar l’autoconsulta. 

Orientar i assessorar els i les  joves amb tots el temes que els hi interessa i vida 

quotidiana per a que puguin prendre decisions per si mateixes. Fer arribar la 

informació corresponent a les diferents institucions, professionals i entitats del 

municipi i comarca. Establir un sistema de xarxa que permeti la coordinació i execució 

de projectes entre els agents socials. 

Objectius 

 Facilitar i acompanyar els joves en el seu procés de presa de decisions per a la 

configuració del seu itinerari vital. 

 Facilitar l’accés dels i les joves a la informació. 

 Facilitar l’accés als i les joves a les Noves tecnologies. 

 Augmentar el nivell de coneixements en tots els àmbits a partir de l’orientació i 

l’assessorament. 

Destinataris 

Joves de 16 a 30 anys. 

Temporalització 

De setembre a juny. 

Observacions 

Contacte 

Maite Subirats i Vila 
Tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut 

664 252 088 

pij@vilassardedalt.cat 

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h. Dilluns i dijous tardes de 15h a 17h . 

 

 

 

 

 

mailto:pij@vilassardedalt.cat
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SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL 

 

Descripció 

Servei especialitzat d'assessoria en mobilitat internacional per a adolescents i joves 

amb l'objectiu de millorar i ampliar els recursos que els serveis i equipaments juvenils 

posen a l'abast dels/les adolescents i joves a fi de facilitar que aquests puguin accedir a 

noves oportunitats que els permetin millorar la seva experiència vital a l'estranger. Des 

del Consell Comarcal del Maresme s'assumeix la funció de fer la gestió de la 

contractació i coordinació del servei amb els 25 ajuntaments que formen part del 

projecte, , per optimitzar nivell econòmic com en tot el procediment de la 

contractació, així com la prestació d'un servei amb uns mateixos criteris d'intervenció 

en tot el territori. 

Les primeres consultes son ateses en el Punt d’Informació Juvenil i si la consulta és més 

especialitzada es derivarà a les assessories presencials que realitza l'empresa 

especialitzada en els diferents llocs establerts. 

Objectius 

 Facilitar i acompanyar els i les joves en el seu procés de presa de decisions per a 

la configuració del seu itinerari vital. 

 Donar eines i informació als adolescents i joves perquè puguin tenir una 

experiència laboral/formativa d'intercanvi fora de casa seva. 

Destinataris 

Joves de 16 a 30 anys. 

Temporalització 

De setembre a juny.  

Observacions 

Contacte 

Maite Subirats i Vila 
Tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut 

664 252 088 

pij@vilassardedalt.cat 

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h. Dilluns i dijous tardes de 15h a 17h . 

 

 

 

mailto:pij@vilassardedalt.cat
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TAULA D’ENTITATS INFANTILS I JUVENILS 

 

Descripció 

Són espais de coordinació amb les entitats infantils i juvenils del municipi i de fora , així 

com la cessió dels espais públics i totes aquelles activitats en conjunt que es realitzen 

adreçades a un públic infantil i juvenil. 

Objectius 

 Potenciar l’ús i vivència dels serveis i activitats municipals. 

 Apropar les entitats infanto-juvenil a l’administració pública. 

 Treballar conjuntament amb les entitats juvenils i infants en les accions que es 

realitzin al municipi. 

 Promoure les iniciatives dels/les joves i entitats. 

Destinataris 

Entitats municipals i intermunicipals de caire infantil i juvenil. 

Temporalització 

Tot l’any.  

Observacions 

Contacte 

Maite Subirats i Vila 
Tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut 

664 252 088 

pij@vilassardedalt.cat 

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h. Dilluns i dijous tardes de 15h a 17h . 

  

mailto:pij@vilassardedalt.cat
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INFÀNCIA 
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MENUTS. FESTIVAL DE LA PETITA INFÀNCIA 

 

Descripció 

És un festival per donar la benvinguda als nous nadons nascuts l’any anterior a Vilassar 

de Dalt i on es realitzen activitats dirigides al públic més petit i familiar. 

Durant el festival, també es donen a conèixer les diferents entitats del municipi que 

realitzen accions vers a les famílies i infants. Hi col·laboren la Llar d’infants Can Roure, 

la Biblioteca Can Manyer, l’Àrea d’Esports,  Petits i Grans i d’altres entitats i comerços 

del municipi. 

Objectius 

 Donar la benvinguda als nous habitants de Vilassar de Dalt. 

 Donar a conèixer l'oferta lúdica i educativa del municipi. 

Destinataris 

Nadons de 0 a 3 anys i famílies. 

Temporalització 

Mes de maig.  

Observacions 

Contacte 

Maite Subirats i Vila 
Tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut 

664 252 088 

pij@vilassardedalt.cat 

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h. Dilluns i dijous tardes de 15h a 17h . 

  

mailto:pij@vilassardedalt.cat
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CONSELL D’INFANTS 

 

Descripció 

El Consell Municipal d’Infants és un òrgan de participació infantil de 9 a 12 anys i la 

seva missió és canalitzar les opinions, idees i propostes dels infants del municipi per tal 

de fer-les arribar a l’ajuntament. És un espai on, els infants del poble poden exercir el 

seu dret, com a ciutadans que són, de reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, 

prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a 

millorar aquells aspectes del poble que considerin necessaris. 

La finalitat del Consell Infantil és aconseguir que els menors visquin el seu poble i en 

formin part activa, desenvolupant la seva capacitat crítica i fent sentir la seva veu. 

Objectius 

 Promoure la participació i comunicació infantil i adolescent com ciutadans i 

ciutadanes de ple dret. 

 Reflexionar sobre com veuen les nenes i nens Vilassar de Dalt.  

 Promoure i decidir fer alguna acció o millora per al municipi i dur-la a terme.  

 Dinamitzar els diferents processos de participació infantil i d'adolescents 

Destinataris 

Formen part d'aquest Consell, dos alumnes per aula de 5è, 6è de primària de les 

Escoles Immaculada, Francesc Macià i IE Sant Jordi. Els representants són elegits per 

votacions o voluntat pròpia. 

Temporalització 

Durant el curs escolar 

Observacions 

Contacte 

Maite Subirats i Vila 
Tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut 

664 252 088 

pij@vilassardedalt.cat 

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h. Dilluns i dijous tardes de 15h a 17h . 

 

 

 

mailto:pij@vilassardedalt.cat
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CULTURA 
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ANEM AL TEATRE 

 

Descripció 

Anem al teatre és un programa organitzat per la Diputació de Barcelona, en 

col·laboració amb els ajuntaments, que ofereix espectacles d'arts escèniques i 

musicals. El programa té 24 anys d'experiència i més de 90.000 espectadors anuals. A 

Vilassar de Dalt, les funcions es realitzen al Teatre La Massa.  

La programació destaca per la qualitat artística i idoneïtat pedagògica de les 

obres. Una comissió d'experts selecciona les propostes escèniques i musicals 

més adients per a cada nivell educatiu. Totes tenen la seva corresponent guia 

didàctica. 

Objectius 

 Sensibilitzar l’alumnat en les arts escèniques i musicals.  

 Crear nous públics. 

Destinataris 

Alumnes d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat. 

Temporalització 

Durant el curs escolar. 

Observacions 

Es limita l'aforament dels espais escènics per tal que els espectacles es puguin gaudir 

en condicions òptimes.  

En el cas d’aquesta activitat, són els centres escolars els encarregats d’escollir i 

contractar els espectacles directament a través de la Diputació de Barcelona. 

 

Contacte 

Diputació de Barcelona 

www.diba.cat/anemalteatre 

  

http://www.diba.cat/anemalteatre
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CONCERT DE MÚSICA SIMFÒNICA 

 

Descripció 

Concert de música simfònica a càrrec de l’Orquestra simfònica de Sant Cugat al Teatre 

La Massa.  

Objectius 

 Crear nous públics 

 Apropar l’alumnat a la música clàssica 

Destinataris 

Alumnes de secundària 

Temporalització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

 

Contacte 

Pilar Cano Rojas 
Tècnica de Cultura i directora del Teatre La Massa 
Tel. 667 18 22 53 
canorp@vilassardedalt.cat 
 

Sílvia Domènech Pou 
Directora del Centre obert Vilassar de Dalt i Educadora social 
93 7530008 
centreobert@vilassardedalt.cat/domenechps@vilassardedalt.cat 
  

mailto:canorp@vilassardedalt.cat
mailto:centreobert@vilassardedalt.cat/
mailto:centreobert@vilassardedalt.cat/
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PROGRAMACIÓ I PREUS ESPECIALS AL TEATRE LA MASSA 

 

Descripció 

La programació estable del teatre inclou espectacles adreçats a petita infància, públic 

infantil i jove, així com activitats de difusió adreçades a centres educatius. 

Per altra banda, el teatre ofereix preus especials d’interès per  a l’àmbit escolar: un 

15% de descompte a taquilla per a estudiants, joves entre 12 i 25 anys i grups de més 

de 10 persones (en els dos primers casos, cal presentar l’acreditació corresponent). 

Objectius 

 Sensibilitzar el públic infantil i juvenil en les arts escèniques i musicals. 

 Crear nous públics. 

Destinataris 

Alumnat d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat, així com població infantil 

i juvenil en general.  

Temporalització 

Temporada teatral (Setembre-Juny) 

Observacions 

L’oferta de programació està supeditada a la despesa general de contractació 

d’espectacles.  

Contacte 

Pilar Cano Rojas 
Tècnica de Cultura i directora del Teatre La Massa 
667 18 22 53 
canorp@vilassardedalt.cat 
  

mailto:canorp@vilassardedalt.cat
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VISITA REIAL AL MUNICIPI 

 

Descripció 

Visita dels patges reials  al municipi  per recollir les cartes dels nens/es als reis d’orient i 

entrega d’un fanalet per la nit de Reis. 

Objectius 

 Apropar la màgia de la nit de reis . 

 Promoure i difondre  les festes/activitats tradicionals  del municipi. 

Destinataris 

Tota la població 

Temporalització 

Durant les festes de Nadal. 

Observacions 

Contacte 

Quim Not Miró  

Tècnic auxiliar de Cultura i Festes 

661254935 

notmq@vilassardedalt.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:notmq@vilassardedalt.cat
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REVELA’T. ACTIVITATS GUIADES 

 

Descripció 

Visites i tallers guiades a les exposicions de fotografia del Revela’t durant els dies del 

festival.  

Objectius 

 Donar a conèixer diferents formes de fotografia, diferents autors i diferents 

tècniques 

 Promoure el gust per diferents expressions del món de l’art 

Destinataris 

Alumnes de primària i secundària.  

Temporalització 

Durant els dies del festival, habitualment durant el mes de maig. Aquest curs  finals de  

setembre. 

Observacions 

Els centres s’hauran de posar d’acord en el calendari i l’horari de les visites.  

Contacte 

Quim Not Miró  

Tècnic auxiliar de Cultura i Festes 

661254935 

notmq@vilassardedalt.cat 

Sílvia Domènech Pou 
Tècnica d’Educació , Igualtat i Feminisme 
domenechps@vilassardedalt.cat/ 627524585 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:notmq@vilassardedalt.cat
mailto:domenechps@vilassardedalt.cat/
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AULA MUNICIPAL DE MÚSICA  

 

Descripció 
 
L’Aula municipal de música, té la seva ubicació al segon pis de la casa de Can Rafart. 
Volem apropar el món de la música a tothom ! 
Infants , joves i adults. 

Objectius 

Fins a 12 anys , l’objectiu és donar a l’infant, una formació musical global, de manera 
que els/les alumnes adquireixen la formació bàsica en tots els àmbits del món de 
l’educació musical. 
 
Educació de l’oïda, afinació , lectura , i també aprenen a tocar un instrument. 
 
A partir de 12 anys , els/les alumnes descobreixen el món de la música , a partir de la 

pràctica. 

Destinataris. 

 
Per a tothom! 
 
A partir de 3 anys. 
 
 
Temporització. 
 
Calendari escolar municipal. 
 
 
Observacions. 
 
Es fomenta la participació i la socialització , a través d’audicions periòdiques. 
Fem concert de Nadal i de fi de curs al teatre La Massa. 
Estem federats al SCIC. ( Secretariat de corals infantils de Catalunya). 
 
Contacte. 
 
Aula municipal de música. 
Lídia Rafanell. Direcció. 
Tel. 937507135. 
aulamunicipalmusica@vilassardedalt.cat 
 
Can Rafart. 2n pis. Passatge del Parc, 3. 
 

mailto:aulamunicipalmusica@vilassardedalt.cat
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AULA MUNICIPAL DE DANSA  

 

Descripció 

L’Aula Municipal de dansa de Vilassar de Dalt imparteix ensenyaments de les diferents 

disciplines de dansa. L’Aula de dansa comença a formar infants a partir dels tres anys, 

dins de l’activitat “Iniciació a la dansa”, destinada exclusivament a nens i nenes 

d’educació infantil. L’oferta formativa de dansa clàssica segueix el metode de la Royal 

Academy of Dance (RAD) i per tant, l’escola està autoritzada a presentar alumnes a 

exàmens (Children i Vocational). 

ACTIVITAT: 

 Iniciació a la Dansa(classe especial)  pernens de tresanys (P-3). 
 Classes de Dansaamb el mètode RAD per nens de P-4 i P-5. 
 Ballet elemental, mig i avançat (preparaciópelsexàmens de la Royal Academy) 
 DansaContemporània:iniciació, mig i avançat. 
 DansesUrbanes: infantil, junior,mig iavançat. 
 Classes de puntes i reforç (ballet nivellmig ). 
 Dansaper adults,diferentsnivells i disciplines:Body Ballet, DansaContemporània, 

Dancefit. 

Objectius 

L'Aula fomenta els vincles de companyonia, evitant la competitivitat i posant especial 

atenció en el desenvolupament de les qualitats individuals de cada alumne. 

Destinataris 

A partir p3  

Observacions 

L’Aula Municipal de Dansa segueix el calendari escolar municipal. 

Contacte 

Mayte Estruch García 

Dèlia Mulet Bertran 

Neus Gil 

 

 Equipament la Tela, Plaça de la Tela, 4.  
08339 Vilassar de Dalt 

 A/e: aulamunicipaldansa@vilassardedalt.cat 

 

mailto:aulamunicipaldansa@vilassardedalt.cat
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NINGÚ SENSE ESPORT 

 

Descripció 

Ningú sense esport és un programa transversal de les regidories de Cicles de vida, 

Joventut, Esports i Serveis socials que posa els mitjans perquè tots els infants, joves o 

persones adultes puguin gaudir de la pràctica esportiva sense cap impediment de tipus 

econòmic o social. 

L’oferta actual d’activitats esportives dins d’aquest programa inclou tota l’oferta del 

SEM can Banús (bany lliure, sala de fitness, activitats aquàtiques i dirigides de sala), 

futbol, bàsquet, patinatge, taekwondo, dansa, trail, aprenentatge de la natació, etc. 

Objectius 

 Promoure la pràctica esportiva com a hàbit saludable i espai de socialització. 

 Utilitzar l’esport com a eina d’integració social. 

Destinataris 

Tota persona que es trobi en risc d’exclusió social. 

Temporalització 

Al llarg de tot l’any (gener-desembre). 

Observacions 

Contacte 

Àurea Loire Fernàndez 
Cap de Servei d’Esports 
667 18 22 98 
loirefa@vilassardedalt.cat 
 

Oriol Fité  

Educador Serveis Socials Bàsics/ fiteco@vilassardedalt.cat 

937509016 

 

 

 

 

mailto:loirefa@vilassardedalt.cat
mailto:fiteco@vilassardedalt.cat
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CURSETS DE NATACIÓ DE NADONS 

 

Descripció 

D’entre l’oferta d’activitats dels serveis esportius municipals (SEM can Banús) trobem 

activitats esportives i educatives dirigides a nadons, en concret els cursets de natació 

de nadons. 

Els cursets de nadons van adreçats a infants d’entre 4 i 24 mesos i es duen a terme 

amb l’acompanyament dels seus pares. Les sessions es fan el dissabte al matí en 

diversos torns i tenen una durada de 30 minuts. 

 Objectius 

 Habituar i adaptar els nadons al medi aquàtic. 

 A través del joc, familiar-se amb aquest medi i gaudir de l’aigua. 

 Fomentar la interacció entre els nadons. 

 Preparar els nadons pel pas als cursets d’aprenentatge de la natació posteriors. 

Destinataris 

Nadons a partir de 4 mesos. 

Temporalització 

Curs escolar (des del mes de setembre al mes de juny). 

Observacions 

Cal contactar amb la secretaria del SEM can Banús. 

Contacte 

Secretaria del SEM can Banús. 

C/ Marquès de Barbarà, 11. 

Telèfon 93 750 82 97 i 600 320 910. 

semcanbanus@vilassardedalt.cat 

 

 

 

 

 

 

mailto:semcanbanus@vilassardedalt.cat
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CURSETS DE NATACIÓ INFANTIL 

 

Descripció 

D’entre l’oferta d’activitats dels serveis esportius municipals (SEM can Banús) trobem 

activitats esportives i educatives dirigides a infants, entre les quals els cursets de 

natació infantil. 

Els cursets de natació infantil van adreçats a infants d’entre 2 i 16 anys i es duen a 

terme amb sessions de ¾ d’hora de durada amb grups d’entre 6 i 10 infants en funció 

del nivell de cada nen o nena i amb el seu monitor de natació. Trobem diferents 

horaris per dur a terme aquests cursets que van de dilluns a divendres a la tarda fins a 

dissabte al matí. 

Objectius 

 Promoure la pràctica esportiva com a hàbit saludable i espai de socialització. 

 Aprenentatge dels principis bàsics de la natació. 

 Iniciació als estils més fonamentals, tècnica d’estils i perfeccionament. 

Destinataris 

Infants d’entre 2 i 16 anys. 

Temporalització 

Curs escolar (des del mes de setembre al mes de juny). 

Observacions 

Cal contactar amb la secretaria del SEM can Banús. 

Contacte 

Secretaria del SEM can Banús. 

C/ Marquès de Barbarà, 11. 

Telèfon 93 750 82 97 i 600 320 910. 

semcanbanus@vilassardedalt.cat 

 

 
 
  

mailto:semcanbanus@vilassardedalt.cat
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CURSET INTENSIU DE NATACIÓ 

 

Descripció 

D’entre l’oferta d’activitats dels serveis esportius municipals (SEM can Banús) trobem 

activitats esportives i educatives dirigides a infants, entre les quals el curset intensiu de 

natació que es duu a terme durant el mes de juliol. 

El curset intensiu de natació va adreçat a infants d’entre 2 i 14 anys i es duu a terme 

amb sessions de ¾ d’hora de durada amb grups d’entre 6 i 10 infants en funció del 

nivell de cada nen o nena i amb el seu monitor de natació. Trobem diferents horaris 

per dur a terme aquests cursets que van de dilluns a divendres a la tarda. 

Objectius 

 Promoure la pràctica esportiva com a hàbit saludable i espai de socialització. 

 Aprenentatge dels principis bàsics de la natació. 

 Aprofitar el temps d’estiu per fer un aprenentatge intensiu de la natació. 

 Iniciació als estils més fonamentals, tècnica d’estils i perfeccionament. 

Destinataris 

Infants d’entre 2 i 14 anys. 

Temporalització 

Al llarg de tot el mes de juliol. 

Observacions 

Cal contactar amb la secretaria del SEM can Banús. 

Contacte 

Secretaria del SEM can Banús. 

C/ Marquès de Barbarà, 11. 

Telèfon 93 750 82 97 i 600 320 910. 

semcanbanus@vilassardedalt.cat 

 

 

 

 

 

mailto:semcanbanus@vilassardedalt.cat
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CURSETS DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA 

 

Descripció 

D’entre l’oferta d’activitats dels serveis esportius municipals (SEM can Banús) trobem 

activitats esportives i educatives dirigides a infants, entre les quals els cursets de 

gimnàstica artística. 

Els cursets de gimnàstica artística van adreçats a  infants d’entre 4 i 16 anys i es duen a 

terme amb sessions d’1 hora i ¼ de durada amb grups de 10 infants repartits en funció 

del nivell de cada nen o nena entre les 17.30 i les 18.50 hores del dimarts i el dijous. 

Objectius 

 Promoure la pràctica esportiva com a hàbit saludable i espai de socialització. 

 Gaudir de l’aprenentatge dels principis bàsics de la gimnàstica artística. 

 Iniciar-se en els aparells de terra, barra d’equilibri, plínton i minitramp. 

Destinataris 

Infants d’entre 4 i 16 anys. 

Temporalització 

Curs escolar (des del mes de setembre al mes de juny). 

Observacions 

Cal contactar amb la secretaria del SEM can Banús. 

Contacte 

Secretaria del SEM can Banús. 

C/ Marquès de Barbarà, 11. 

Telèfon 93 750 82 97 i 600 320 910. 

semcanbanus@vilassardedalt.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:semcanbanus@vilassardedalt.cat
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CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 

Descripció 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt posa a disposició dels centres escolars o d’educació 

especial del municipi el Pavelló Poliesportiu can Banús, les Pistes exteriors de can 

Banús, el Camp de Futbol i les Pistes d’Atletisme per a poder dur a terme les activitats 

esportives o d’educació física que tenen programades. 

Objectius 

 Posar el equipaments esportius del municipi a l’abast de tots els ciutadans, 

especialment als centres educatius del municipi. 

Destinataris 

Està adreçat a tots els centres socioeducatius del poble. 

Temporalització 

Durant el curs escolar. 

Observacions 

Cal contacte previ amb la professional referent. 

Contacte 

Àurea Loire Fernàndez 
Cap de Servei d’Esports 
667 18 22 98 
loirefa@vilassardedalt.cat 
  

mailto:loirefa@vilassardedalt.cat
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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 

 

Descripció 

Els Jocs Esportius Escolars són unes trobades esportives que es duen a terme amb la 

participació dels tres centres escolars de Vilassar de Dalt. Tenen lloc a final del primer 

trimestre escolar (desembre), a finals del segon (març) i a finals del tercer (juny) amb 

els nens i nenes de 6è de primària. 

Les modalitats esportives que s’hi practiquen han anat variant al llarg dels anys per tal 

d’innovar i fugir dels esports majoritaris més competitius i amb els rols de gènere més 

definits. 

Objectius 

 Promoure la pràctica esportiva com a hàbit saludable i espai de socialització. 

 Conèixer i acceptar les normes de joc. 

 Relacionar-se i conèixer altres nois i noies de la seva mateixa edat del poble. 

Destinataris 

Alumnat d’educació primària, concretament el curs de 6è. 

Temporalització 

Curs escolar (setembre-juny). 

Observacions 

L’activitat es coordina des dels centres escolars amb el suport econòmic i logístic de 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

Contacte 

Àurea Loire Fernàndez 
Cap de Servei d’Esports 
667 18 22 98 
loirefa@vilassardedalt.cat 
  

mailto:loirefa@vilassardedalt.cat
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CENTRE OBERT 



71 
 

CENTRE OBERT DE VILASSAR DE DALT 

 

Descripció 

Servei   d’intervenció socioeducativa  fora de l’horari escolar adreçat a infants i joves 

del municipi  de 10 a 16 anys que necessiten suport socioeducatiu a través de la 

educació no-formal, especialment als que es troben en situacions de vulnerabilitat 

social. 

Objectius 

 Atendre i acompanyar infants i adolescents en el seu procés d’estructuració i 

desenvolupament de la personalitat, la socialització, i l’adquisició 

d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo. 

 Potenciar les capacitats i potenciar les mancances dels infants i adolescents  

atesos mitjançant el treball individual, el grupal, el treball en xarxa i amb la 

comunitat. 

Destinataris 

Dirigit a menors entre 10-16 anys en situació vulnerabilitat social . 

Temporalització 

Dilluns a divendres de 15h a 20h   en horari escolar , en període vacances d’estiu 

oferim casals/activitats en  horari intensiu de matí de 9h a 14h aprox. ( excepte 

sortides).Matins, visites concertades. 

Observacions 

Adreçat a menors i famílies derivades pels Serveis Socials Municipals. Oferim: Espai 

d’acolliment i convivència, activitats educatives i de lleure, suport a l’aprenentatge, 

educació emocional, promoció hàbits saludables, participació al poble i la comunitat, 

acompanyament familiar en el procés educatiu dels seus fills /filles, atenció 

individualitzada i de grup. 

Contacte 

Francesc Rangel Rocamora 
Director del Centre obert Vilassar de Dalt 
93 7530008 
centreobert@vilassardedalt.cat/rangelrf@vilassardedalt.cat 
Matins de dimarts a divendres i tardes de dilluns, dimecres  i  dijous (visites 
concertades)  
Camí de Can Pons, 21-27. 
  

mailto:centreobert@vilassardedalt.cat/
mailto:centreobert@vilassardedalt.cat/
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PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR  

 

Descripció 

Els Programes de Diversificació Curricular són una mesura d’atenció a la diversitat 

dissenyada per a aquells alumnes que han presentat dificultats generalitzades durant 

els primers cursos de la ESO, alumnes que necessiten una atenció més específica per 

aconseguir els objectius de l’etapa. 

L’equip de professionals municipals, educadors/integradors socials treballen 

coordinadament amb l’equip docent per oferir una alternativa pedagògica pel 

currículum ordinari a través de pràctiques laborals i crèdits trimestrals. 

Objectius 

 Oferir una estratègia pedagògica que afavoreixi la reducció de l’absentisme 

escolar. 

 Promoure que l’alumnat assoleixi  un nivell competencial i curricular que li 

permeti continuar amb garanties de formació posterior. 

 L’entrada de nous perfils professionals als centres de secundària com són els 

educadors/integradors socials per acompanyar l’alumne a l’èxit acadèmic i 

personal. 

Destinataris 

Adreçat als alumnes de secundària de l’Institut Jaume Almera i Escola Sant Jordi. 

Temporalització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

Aquest és un projecte que permet treballar de manera disciplinar entre docents, 

educadors/integradors socials , empreses i tècnics /treballadors 

municipals.L’Ajuntament designa un tècnic municipal per la coordinació del projecte. 

Contacte 

Sílvia Domènech Pou/ Tècnica Educació  domenechps@vilassardedalt.cat 

Francesc Rangel Rocamora/ Director del Centre obert Vilassar de Dalt 

93 7530008 
rangelrf@vilassardedalt.cat 
Camí de Can Pons, 21-27. 

mailto:domenechps@vilassardedalt.cat
mailto:rangelrf@vilassardedalt.cat


73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

CUINA SENSE PARES 

 

Descripció 

El taller de cuina sense pares, organitzat pel Centre Obert i  promogut per la Diputació 

de Barcelona, pretèn fomentar una alimentació saludable entre els i les joves del 

municipi i animar-los a posar-se el davantal. 

Aquesta activitat té el format d'una sessió de dues hores, que s'inicia amb una breu 

explicació i una sèrie de consells sobre alimentació saludable, per passar a elaborar 

tres receptes. 

Objectius 

 Facilitar a la població jove un seguit de recursos i consells sobre com seguir una 

alimentació saludable. 

 Fomentar una alimentació saludable entre els i les joves. 

 Potenciar l’autonomia, la participació i la presa de decisions. 

 Fomentar el treball en equip 

 Potenciar l’autonomia, la participació i la presa de decisions. 

Destinataris 

Joves de 14 a 18 anys.  

Temporalització 

Primer trimestre del curs acadèmic.  

Observacions 

Contacte 

Sílvia Domènech Pou/ Tècnica d’Educació  domenechps@vilassardedalt.cat/627524585 

Camí de Can Pons, 21-27. 
  

mailto:domenechps@vilassardedalt.cat
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PROJECTE DE REFORÇ D’APRENENTATGES 

 

Descripció 

Espai de suport acadèmic per a infants entre 8 i 10 anys per tal de millorar l’èxit 

educatiu adreçat a nens i nenes en situació de vulnerabilitat social i dificultats en els 

aprenentatges  escolars. 

Objectius 

 Acompanyar i reforçar els aprenentatges escolars dels menors . 

 Potenciar la motivació dels menors per aprendre  i millorar l’èxit escolar. 

Destinataris 

Nens i nenes en situació de vulnerabilitat social i dificultats en els aprenentatges  

escolars. 

Temporalització 

Durant el curs escolar. 

Observacions 

Els menors i famílies participants seran derivats pels Serveis Socials Municipals. 

Contacte 

Oriol Fité Cullet, fiteco@vilassardedalt.cat 
Educador a social Serveis Socials  
937509016 
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SERVEI COMUNITARI 

 

Descripció 

El servei comunitari està adreçat a  l'alumnat de  la secundària obligatòria en 

col·laboració entre centres educatius  i entitats socials / culturals / esportives del 

municipi. Els alumnes hauran de realitzar pràctiques en aquestes entitats sota la 

supervisió d’un tècnic i/o responsable de la entitat . 

Objectius 

Promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, 

aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i 

capacitats al servei de la comunitat. 

Destinataris 

Alumnes d’educació secundària obligatòria.  

Temporalització 

Durant el curs escolar. 

Observacions 

Els alumnes podran triar en quina entitat o recurs realitzar  les pràctiques , es realitzarà 

una presentació prèvia de cada recurs en el centre educatiu. Han de realitzar un total 

de 10hores en els centres escollits. 

Contacte 

 
 
Sílvia Domènech Pou/ Tècnica d’Educació  domenechps@vilassardedalt.cat/627524585 

Camí de Can Pons, 21-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:domenechps@vilassardedalt.cat
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TALLERS SOBRE PREVENCIÓ ABUSOS SEXUALS A MENORS 

 

Descripció 

Tallers i formació sobre la prevenció, detecció i actuació en matèria d'abusos sexuals a 

menors amb la col.laboració Fundació Viqui Bernadet . 

 

Objectius 

Crear espais de diàleg i de confiança on els infants i adolescents puguin expressar-se i 

conèixer els seus drets. 

Dotar als docents d'eines per prevenir, detectar i actuar davant de possibles situacions 

d'abusos sexuals a menors. 

Destinataris 

Alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.  

Docents de tots els centres educatius del municipi. 

Temporalització 

Durant el curs escolar. 

Observacions 

Contacte 

Sílvia Domènech Pou/ Tècnica d’Educació  domenechps@vilassardedalt.cat/627524585 

Camí de Can Pons, 21-27. 
  

mailto:domenechps@vilassardedalt.cat
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SERVEI PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL  
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SERVEI PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL 

 

Descripció 

Al  Servei Psicopedagògic Municipal  s’atenen demandes de psicologia i  logopèdia en 

relació a la població infanto-juvenil i les seves famílies . Es tracten diferents 

problemàtiques: 

Psicològiques, psicopedagògiques, trastorns de llenguatge, familiars o socials. 

Depèn de la regidoria d’Educació. 

Objectius 

Prevenció,valoració diagnòstica, orientació i assessorament a famílies i escoles, 

seguiments de casos, derivacions a altres especialistes quan cal, treball en coordinació 

amb altres Serveis i tècnics de l’educació, serveis socials, mèdics o d’altres. 

Destinataris  

Població infanto-juvenil , dels dels 0 anys fins als 18 i les seves famílies. 

Horari 

Matins de dilluns a divendres de 8-12h. Visites concertades (presencials o 

telemàtiques). 

Observacions  

És un servei públic amb unes quotes de copagament en cas que s’hagi de fer  més 

d’una visita. 

Hi ha ajuts per tal que tothom hi pugui accedir. 

Contacte 

Mercè Fonts Sala 
Servei Educatiu Can Pons .Camí de Can Pons 21-27 telèf 937533756/ 661653252 
 Hores concertades. 
fontssm@vilassardedalt.cat 
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TALLERS SUPORT FAMILIAR  

 

Descripció 

Creació d’espais de trobada amb una professional en el camp de la psicologia, pedagogia ..per 

tal de donar eines i recursos a  les famílies amb fills/es sobre diferents etapes de vida, oferint 

espais de trobada  també per compartir i reflexionar amb el suport d’un professional acreditat. 

Objectius 

Donar suport  a les famílies vers la criança de fills/es, etapes vitals ( infància, 

adolescència). 

Oferir eines i recursos per afrontar situacions de canvi, conflicte  familiar en etapa 

intantil i adolescent. 

Compartir espais  de trobada i reflexió amb altres famílies que es troben en sitacions 

similars. 

Destinataris  

Familiars i adults interessats/des  en la temàtica presentada. 

Horari 

A determinar segons l’activitat. 

Observacions  

Les propostes es realitzaran arrel de les necessitats detectades i propostes educatives, amb 

una prèvia valoració tècnica. 

Contacte 

Sílvia Domènech Pou/ Tècnica d’Educació, Igualtat i Feminisme  

/domenechps@vilassardedalt.cat /627524585   Camí de Can Pons, 21-27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:domenechps@vilassardedalt.cat
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CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS 

Descripció 

La Gerència de Serveis d'Espais Naturals de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 

Diputació de Barcelona promou i gestiona el programa d'educació ambiental 

Coneguem els nostres parcs. Alhora compta amb el suport econòmic dels 

ajuntaments. Aquest programa dona la possibilitat de conèixer alguns dels espais 

protegits que conformen la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 

Pretén donar a conèixer el medi natural més proper i incideix en la sensibilització 

envers el patrimoni natural i cultural. Per això es realitza un treball previ a l'aula i un 

itinerari pedagògic guiat als espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals. 

ObjectiusL'objectiu és que els alumnes identifiquin els elements que integren el medi 

natural, els ecosistemes i les espècies que hi habiten; reconeguin la seva funció com a 

espai de lleure; aprenguin a fer un bon ús dels espais naturals públics, en valorin la 

seva conservació i aprenguin a respectar-los. 

Destinataris 

Escolars de 6è de primària 

Temporalització 

Durant el curs escolar 

Observacions 

Contacte 

 

Sílvia Domènech Pou/ Tècnica d’Educació  domenechps@vilassardedalt.cat/627524585 

Camí de Can Pons, 21-27. 
 
 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals /Comte d'Urgell, 187. / Edifici del Rellotge, 3a planta. 

08036 Barcelona A/e: coneguemnostresparcs@diba.cat 

mailto:domenechps@vilassardedalt.cat
mailto:coneguemnostresparcs@diba.cat
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VIU EL PARC 
 

Descripció 

Viu el parc és un programa organitzat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 

Diputació de Barcelona que compta amb el suport dels ajuntaments que hi participen. 

La finalitat del programa és donar a conèixer el medi natural més proper i afavorir la 

presa de consciència de la problemàtica mediambiental.  

Objectius 

El principal objectiu és la realització d’un conjunt d’activitats artístiques, culturals i 

educatives que permetin descobrir, a la població local i forana, el ric patrimoni natural 

i cultural dels espais naturals protegits que conformen la Xarxa de Parcs Naturals de la 

província de Barcelona. 

Destinataris 

Alumnes de 5è curs de primària  

Temporalització 

Durant el curs escolar 

Observacions 

Contacte 

Sílvia Domènech Pou/ Tècnica d’Educació  domenechps@vilassardedalt.cat/627524585 

Camí de Can Pons, 21-27. 
 

Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
Comte d'Urgell, 187. Edifici del Rellotge, 3a planta. 08036 Barcelona 
937 855 461 (CIMA) /  934 022 484 
viuelparc.escoles@diba.cat 
Persona de contacte: Aixa  
  

mailto:domenechps@vilassardedalt.cat
mailto:viuelparc.escoles@diba.cat
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VISITA A L’AJUNTAMENT 

 

Descripció 

Recepció per part a de la Sra. Alcaldessa o d’algun/a regidor o regidora i posterior 

recorregut per l’edifici institucional de l’Ajuntament. Trasllat al Saló de Plens on els 

infants formularan les seves preguntes a l’Alcaldessa o regidor/a. 

Objectius 

 Conèixer l’edifici de l’Ajuntament i el seu punt neuràlgic que és el Saló de Plens.  

 Conèixer personalment l’Alcaldessa.  

 Estar informats de primera mà dels projectes municipals. 

 

Destinataris 

Alumnes de primària. 

Temporalització 

Durant el curs escolar 

Observacions 

Cal demanar la visita amb anticipació. També cal prepara prèviament un llistat de les 

preguntes que formularan a l’alcaldessa el dia de l’entrevista i enviar-les per correu 

electrònic a alcaldia.  

 

Contacte 

Carme Berenguí  

berenguira@vilassardedalt.cat  
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CAMINS ESCOLARS 

 

Descripció  

El camí escolar és el camí que fan els infants de casa a l'escola.El Projecte Camí Escolar 

vol facilitar que els infants facin el camí de casa a l'escola a peu, amb patinet, amb 

bicicleta o amb transport públic i de manera autònoma. 

Objectius Proporcionar als alumnes uns itineraris segurs i còmodes en els trajectes de 

casa a l’escola.  

Disminuir el tràfic i ús del cotxe. 

Destinataris  

Està adreçat a alumnes de primària. 

Temporalització 

Durant el curs escolar.  

Observacions 

Contacte 

Regidoria d’espai públic 
93753 98 00 (ext. 2) 
Camí de Mataró, 10 
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SALUT I ESCOLA 

 

Descripció 

S’Inclouen tallers i activitats formatives als centres educatius amb la finalitat de 

treballar la prevenció de conductes de risc i la salut des de una perspectiva global. 

Objectius 

- Promoció d’hàbits saludables per un correcte desenvolupament físic i 

emocional d’ infants i adolescents. 

Destinataris 

Adreçat a alumnes de secundària 

Temporalització 

Durant el curs escolar.  

Observacions: 

També s’inclou  Catàleg d'activitats d'educació per a la salut  de la Diputació de 

Barcelona  com aeina de suport als ajuntaments per millorar la salut de les persones 

mitjançant la promoció d'hàbits saludables, inclou activitats educatives (tallers i 

xerrades) sobre alimentació, sexualitat, prevenció del consum de tabac i alcohol, 

benestar emocional, cura del cos i autoprotecció. 

Contacte 

Sílvia Domènech Pou/ Tècnica d’Educació  domenechps@vilassardedalt.cat/627524585 

Camí de Can Pons, 21-27. 
 

  

mailto:domenechps@vilassardedalt.cat
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VISITA GUIADA A LA XARXA DE CALOR DEL SEM 

 

Descripció 

La xarxa de calor del SEM (Servei d’Esports Municipal) està alimentada per una caldera 

que utilitza com a combustible estella forestal provinent de la fusta dels boscos de la 

zona gestionats de manera sostenible i destinats a la prevenció d’incendis forestals. 

L’energia generada s’utilitza per escalfar el vas d’aigua de la piscina municipal i cobreix 

les necessitats d’aigua calenta sanitària (ACS) i calefacció tant de la piscina com del 

poliesportiu municipal, amb la possibilitat d’abastir també el museu arxiu de Can 

Banús. 

L’estella forestal és una font d’energia renovable, propera, i molt més barata i menys 

contaminant que les energies fòssils. Amb la instal·lació d’aquesta caldera de biomassa 

es redueixen les emissions de CO2 a l’atmosfera en 153 tones respecte a la caldera de 

gas amb la que abans funcionava.  

La acció consta d’una visita a la caldera de biomassa i a les instal·lacions que alimenta 

amb la possibilitat de veure una presentació sobre la gestió forestal dels nostres 

boscos seguit d’un debat i torn de preguntes sobre la visita, les fonts d’energia 

renovables i la lluita contra el canvi climàtic. 

Objectius 

 Donar a conèixer i fomentar les fonts d’energia alternatives a l’energia fòssil, en 

aquest cas la biomassa. 

 Donar a conèixer la gestió forestal que s’està realitzant als nostres boscos. 

 Donar a conèixer la importància de la gestió forestal en la prevenció d’incendis. 

 Donar a conèixer les actuacions municipals en relació a la lluita contra el canvi 

climàtic. 

Destinataris 

Alumnes d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat i públic en general. 

Temporalització 

Tot l’any. 

Observacions 

L’activitat es pot adaptar a l’edat dels assistents. 
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Contacte 

Josep Maria Gardell Laffitte /Tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Vilassar de 
dalt  (Àrea de Medi Ambient ) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.  
Camí de Mataró núm. 10. 
 

93 753 98 20/ gardelllj@vilassardedalt.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gardelllj@vilassardedalt.cat
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TALLER MENJA FRUITA 

 

Descripció 

Es tracta d’un espectacle i un taller per sensibilitzar els nens/es de la importància de la 

ingesta de fruita a la dieta.  

A través d’un conte i d’un tastet de fruites els infants aprenen com n’és d’important 

adoptar estils de vida saludables per prevenir malalties com el càncer i que menjar 

fruita és un d’ells. 

Objectius 

 Adquirir uns hàbits alimentaris saludables 

 Sensibilitzar els infants de la importància de la ingesta de fruita 

Destinataris 

Alumnes de P5. 

Temporalització 

Durant el mes d’octubre.  

Observacions 

La campanya Menja fruita s’emmarca dins la Setmana Catalana per la Prevenció del 

Càncer, una cita anual de promoció de la salut i de prevenció contra el càncer que 

organitza la FECEC des de l’any 2004, durant el mes d’octubre. 

Contacte 

Sílvia Domènech Pou/ Tècnica d’Educació  domenechps@vilassardedalt.cat/627524585 

Camí de Can Pons, 21-27. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:domenechps@vilassardedalt.cat/
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ReConeTa´t: portem l'escola a la Natura! 

 

Descripció 

És un projecte que integra l'art, l'ecologia, l'economia circular i la natura per donar resposta a 

un dels principals reptes actuals: el canvi climàtic. Està dissenyat per incidir en la consciència 

dels escolars, sobre la importància del seu paper en aquesta imperiosa necessitat de 

transformar els valors de la  societat. Que es puguin veure com a protagonistes i líders 

d'aquest canvi. 

Objectius 

- Despertar en l’alumnat l’amor cap a la natura perquè des de l’estimació la vulguin 

gaudir i protegir. 

- Desenvolupar la consciència ecològica , sostenibilitat i interdependència. 

- Estimular el seu potencial creatiu i d’innovació a través de l’art a la Natura / LandArt. 

- Incidir en el desenvolupament de competències intra i interpersonals latents en els 

nens/es. 

- Activar la consciència ecològica de les famílies  a través de la mirada dels seus fills/es. 

- Donar a conèixer a la Massa, crear  la “Minimassa” per programar activitats basades  

en els seus interessos i necessitats. 

Destinataris 

A alumnes de 3r i 4rt de Primària (obert a altres cicles/edats) 

Temporalització 

Durant el curs escolar . 

Observacions 

Contacte 

La Massa Centre de Cultura Vilassarenc 

lamassa@lamassaccv.org 

Iolanda Andilla 

619051678 

www.iolandandilla.com 

 

 

mailto:lamassa@lamassaccv.org
http://www.iolandandilla.com/


90 
 

 

 

PROGRAMA RE-ANIMAR   

 

Descripció 

Re-animar és un projecte d’art interdisciplinar portat a terme pel Departament de Música de 
l’Institut Jaume Almera de Vilassar de Dalt obert als centres educatius delmunicipi. 

Objectius 

Acostar  l’art contemporani als alumnes a partir de la creació artística (plàstica, musical i 
literària).  A partir d’objectes trobats en tres àmbits (muntanya, mar i poble), els alumnes 
construeixen per grups, obres plàstiques que serveixen d’inspiració per a la creació de 
partitures musicals i microrelats. 
 

El projecte culmina amb una exposició on es presenten totes les obres creades pels alumnes i 
on cada obra pot ser escoltada mitjançant un link que s’obre a partir d’un codi QR.  

Aquest projecte ha estat guardonat amb un dels Premis Baldiri Reixac de la categoria estímul 
l’any 2019 i s’ha presentat a les segones  Jornades d’Innovació Pedagògica a la UAB el maig del 
2019 i al Màster per a Professors de Secundària de la UAB el gener del 2021. 
També forma part del programa d’innovació pedagògica del Departament 
d’Ensenyament “araArt”. 

 

Destinataris 

Alumnat  fins a quart de la ESO. 

Temporalització 

Durant el curs escolar . 

Observacions 

Aquest inclou activitats  i col.laboracions de caire comunitari , Let’s clean up, Vilassar 

Ecologista etc.. 

Contacte 

 Gabriel Pujadas , Professor de música  INS Jaume Almerai grup impulsor/ 

gpujadas@xtec.cat 

Sílvia Domènech Pou/ Tècnica d’Educació  domenechps@vilassardedalt.cat/627524585 

Camí de Can Pons, 21-27. 
 

 

mailto:gpujadas@xtec.cat
mailto:domenechps@vilassardedalt.cat/
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DIES COMMEMORATIUS  
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17 DE MAIG. TALLER DE DIVERSITAT SEXUAL I LGTBIFÒBIA 

 

Descripció 

En aquest taller de dues hores de durada es parla de forma oberta sobre què és 

l’homosexualitat, la bisexualitat i la transsexualitat. A més, amb motiu del dia que es 

commemora, es repassen conceptes com l’homofòbia, la lesbofòbia o la transfòbia.  

Prèviament s’introdueixen i treballen conceptes previs com són el sexe biològic, la 

identitat de gènere, el rol de gènere, les pràctiques sexuals, l’orientació sexual i la 

diversitat sexual. 

Objectius 

 Conèixer conceptes bàsics relacionats amb LGTBI. 

 Prevenir situacions de buillyng i/o assetjament per raó d’orientació sexual. 

 Donar i oferir recursos i eines relacionats amb temàtica LGTBI. 

 Sensibilitzar sobre el col·lectiu LGTBI per evitar les situacions d'LGTBIfòbia. 

Destinataris 

Alumnat de Cicle Superior de Primària i ESO dels centres educatius del municipi. 

Temporalització 

Mes de maig, coincidint amb el 17 de maig,  Dia Internacional contra l’Homofòbia, la 

Transfòbia y la Bifòbia. 

Observacions 

Contacte 

Sílvia Domènech Pou/ Tècnica d’Educació, Igualtat i Feminisme  

domenechps@vilassardedalt.cat/627524585 

Camí de Can Pons, 21-27. 
  

mailto:domenechps@vilassardedalt.cat
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8 DE MARÇ. ACTIVITAT DE SENSIBILITZACIÓ 

 

Descripció 

El Centre Obert i l’Espai Jove, en col·laboració amb l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de 

Vilassar de Dalt, commemoren el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, realitzant 

diferents activitats al voltant d’aquest dia. 

 

Objectius 

 Conscienciar tota la comunitat educativa sobre la importància de visualitzar la 

participació de les dones en tots els àmbits de la vida 

 Afavorir el desenvolupament integral de la població infantil i d'adolescents 

basada en els valors d'igualtat, solidaritat, tolerància i integració de la 

diversitat. 

 Conscienciar i sensibilitzar els adolescents i joves de la importància de la 

celebració dels Dies Internacionals 

 Identificar i reflexionar al voltant dels estereotips de gènere que s’associen als 

models de masculinitat i feminitat hegemònica en un entorn proper. 

Destinataris 

Alumnes a partir de 10 anys. 

Temporalització 

Durant el mes de març 

Observacions 

Contacte 

Sílvia Domènech Pou/ Tècnica d’Educació, Igualtat i Feminisme  

/domenechps@vilassardedalt.cat/627524585  Camí de Can Pons, 21-27. 

 
Marina Pujol 
Dinamitzadora juvenil 
638 009 411 
espaijove@vilassardedalt.cat 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 15.30 a 19.30 h. Dimarts de 9.30 a 12.30 h. 
 

mailto:domenechps@vilassardedalt.cat
mailto:espaijove@vilassardedalt.cat
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20 DE NOVEMBRE. ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 

 

Descripció 

Nacions Unides celebra el Dia Universal de l'Infant el 20 de novembre, data en què 

l'Assemblea General de l'ONU va aprovar la Declaració dels Drets de l'Infant el 1959 i el 

text final de la Convenció sobre els Drets de l'Infant, el 1989. 

Des del Centre Obert i l’Espai Jove s’organitzen activitats dia per sensibilitzar i 

conscienciar el jovent que totes les nenes i els nens tenen dret a la salut, igualtat, 

educació, lleure, sanitat, protecció… independentment del lloc del món on hagin 

nascut. Des del 2018, i fins al 2022, Vilassar de Dalt pertany a la Xarxa de municipis 

amics de la infància, d’UNICEF. Per això les activitats que es realitzen giren al voltant 

d’un tema comú proposat des d’ UNICEF. 

Objectius 

 Descobrir els drets dels infants i la seva importància. 

 Conscienciar i sensibilitzar als adolescents i joves de la celebració dels Dies 

Internacionals. 

 Treballar en grup per tal d’assolir un objectiu comú. 

 Potenciar la imaginació i creativitat. 

 Fomentar els valors de respecte, igualtat i participació a partir del tema  

plantejat. 

Destinataris 

Alumnes a partir de 10 anys. 

Temporalització 

Durant el mes de novembre. 

Observacions 

Contacte 

Maite Subirats i Vila 
Tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut 
664 252 088 
pij@vilassardedalt.cat 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.  
Camí de Can Pons, 21-27 
 
 

mailto:pij@vilassardedalt.cat
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Marina Pujol 
Dinamitzadora juvenil 
638 009 411 
espaijove@vilassardedalt.cat 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 15.30 a 19.30 h. Dimarts de 9.30 a 12.30 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:espaijove@vilassardedalt.cat
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25 DE NOVEMBRE. ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 

 

Descripció 

Des del Centre Obert i l’Espai Jove es treballa cada any per commemorar el Dia 

Internacional per a l’eliminació de la violència envers les Dones. Durant la setmana del 

25 de novembre, el dos serveis, i en col·laboració amb l`àrea d’Igualtat, organitzen una 

activitat que gira al voltant d’aquest dia. 

Objectius 

 Conscienciar la població per prevenir tota forma de violència masclista envers 

les Dones. 

 Prevenir i detectar possibles situacions de violència masclista. 

 Educar en valors d’igualtat i respecte envers les dones 

 Sensibilitzar al públic jove sobre el significat de la violència de gènere 

 Aprendre a distingir quines actituds impliquen la violència de gènere atenent a 

que poden ser físiques i psíquiques 

Destinataris 

Alumnes a partir de 10 anys. 

Temporalització 

Durant el mes de novembre. 

Observacions 

Contacte 

Francesc Rangel/Director centre obert  
673 729 907 / 937 530 008 
rangelrf@vilassardedalt.cat 
Matins de dimarts a divendres i tardes de dilluns a dijous (visites concertades) 
Camí de Can Pons, 21-27. 
 
Marina Pujol 
Dinamitzadora juvenil 
638 009 411 
espaijove@vilassardedalt.cat 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 15.30 a 19.30 h. Dimarts de 9.30 a 12.30 h. 
 

 

 

 

mailto:rangelrf@vilassardedalt.cat
mailto:espaijove@vilassardedalt.cat
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BEQUES I AJUTS  
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BEQUES I AJUTS  ESCOLARS  /EXTRAESCOLARS 

 

Descripció: 

Beques i ajuts municipals adreçats a   infants empadronats a Vilassar de Dalt   en situació de 

vulnerabilitat per tal de donar suport a les famílies en matèria de: sortides i colònies escolars, 

activitats  extraescolars i esportives, menjadors escolars i casals/colònies estiu. 

Objectius 

Potenciar la igualtat d’oportunitats  socioeducatives  tant en la educació formal / no-formal 

per infants, adolescents i famílies en situació de vulnerabilitat. 

Donar suport econòmic per la pràctica de lleure i esport. 

Donar suport econòmic en els àpats i serveis de menjador escolar. 

Donar suport econòmic  per la pràctica d’una activitat extraescolar i/ o esportiva. 

Donar suport econòmic per la participació en casals i colònies d’estiu. 

Destinataris 

Infants i adolescents empadronats a Vilassar de Dalt. 

Temporalització 

Curs escolar i períodes d’estiu. 

Observacions 

Les beques de menjador són atorgades  i aprovades  pel CCMARESME i gestionades per la 

regidoria d’Educació mentre que les de sortides i colònies / extraescolars les resl i atorga el 

propi Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

Contacte 

Sílvia Domènech Pou/ Tècnica d’Educació, Igualtat i Feminisme  

/domenechps@vilassardedalt.cat /627524585  Camí de Can Pons, 21-27. 

 

mailto:domenechps@vilassardedalt.cat

