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PRESENTACIÓ

Benvolguts i benvolgudes,

Des de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament us volem presentar el catàleg de recursos 
pedagògics per als centres educatius de Cassà de la Selva per al curs 2023- 2024.

Aquest catàleg pretén ser una eina útil i àgil perquè des dels centres educatius 
planifiqueu, fàcilment, activitats educatives i de coneixement de l’entorn al municipi.

En aquest document hi trobareu activitats que ofereixen les diverses àrees de 
l’Ajuntament, però també activitats que ofereixen altres administracions públiques, 
entitats i empreses de l’entorn. Així, com podreu comprovar, consolidem i ampliem 
l’oferta d’activitats educatives.

Amb aquest catàleg volem consolidar Cassà de la Selva com a poble educador i, més 
concretament, l’Educació 360. En aquest sentit, treballem per oferir més i millors 
oportunitats educatives en diversos espais, temps i àmbits educatius del municipi.

Finalment, un cop més, no podem acabar sense agrair la col·laboració de totes les 
persones que han fet possible aquest catàleg i que contribueixen a fer de Cassà de la 
Selva el poble educador que tots desitgem.

Sílvia Martí i Suñer
Regidora d’Educació
Ajuntament de Cassà de la Selva
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ÀREA D’EDUCACIÓ
PASSAPORT EDUNAUTA

Descripció | El Passaport Edunauta és 
un projecte de creació d’oportunitats 
educatives i d’acreditació i reconeixement 
social d’aprenentatges fora de l’escola 
per a infants de 3r i 4t de primària, 
que catalitza i connecta tota la 
potència educativa del territori. La seva 
metodologia es basa en els anomenats 
passaports d’aprenentatge (learning 
passaport), en què des d’un determinat 
territori o municipi s’anima tots els 
seus infants, independentment del seu 
origen social, a participar en activitats 
extracurriculars obertes, dins i fora de 
l’escola, per tal d’ampliar la igualtat 
d’oportunitats educatives. És un passaport 
divertit i personalitzat on l’infant registra 
tot el que aprèn explorant i gaudint de 
les activitats educatives que ofereix el seu 
entorn. Es tracta de connectar, reconèixer 
i fer visibles els aprenentatges que els 
infants fan més enllà de l’escola.

Per tancar el projecte, des de l’Ajuntament 
organitzem una festa de graduació dels 
infants edunautes per tal de reconèixer 
públicament tots els aprenentatges 
adquirits al llarg del curs escolar i on es 
realitzarà l’última activitat Edunauta 
del curs escolar. Aquesta festa es durà a 
terme en horari escolar per tal de garantir 
la participació de tot l’alumnat.

Destinataris | Alumnes de 3r i 4t de 
primària
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | Variable, en funció de l’activitat
Lloc | A tot el municipi
Preu | Gratuït

Contacte | 
educacio@cassa.cat
972 460 005
cassa.cat/educacio
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I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?

Descripció | Xerrada al centre educatiu 
per tal d’explicar quins recursos, itineraris 
formatius i opcions existeixen per als 
alumnes que acaben l’ESO.

Destinataris | Alumnes de 4t d’ESO
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | 2 hores
Lloc | Al centre educatiu / virtual
Preu | Gratuït

Contacte | 
educacio@cassa.cat
972 460 005
cassa.cat/educacio

I DESPRÉS DEL BATXILLERAT, 
QUÈ?

Descripció | Xerrada al centre educatiu 
per tal d’explicar quins recursos, itineraris 
formatius i opcions existeixen per als 
alumnes que acaben el batxillerat.

Destinataris | Alumnes de 2n de 
batxillerat
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | 2 hores
Lloc | Al centre educatiu / virtual
Preu | Gratuït

Contacte | 
educacio@cassa.cat
972 460 005
cassa.cat/educacio
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CAIXA DE JOCS DE TAULA 
SOBRE DIVERSITAT SEXUAL, 
DE GÈNERE I COEDUCACIÓ

Descripció | Caixa amb jocs de taula per 
fomentar el coneixement, la normalització 
i el respecte sobre la diversitat sexual, de 
gènere i la coeducació.

Destinataris | Alumnes de P4 i P5, 
i de primària i hi pot haver alguna 
sessió dinamitzada per als alumnes de 
secundària.
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | 2 hores
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
educacio@cassa.cat
972 460 005
cassa.cat/educacio

BEQUES I SUBVENCIONS PER 
ESTUDIAR

Descripció | Xerrada informativa sobre 
les diferents opcions de beques i ajudes 
econòmiques existents per a diferents 
estudis.

Destinataris | Alumnes de 4t d’ESO i 2n 
de batxillerat
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | 2 hores
Lloc | Al centre educatiu / virtual
Preu | Gratuït

Contacte | 
educacio@cassa.cat
972 460 005
cassa.cat/educacio
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ÀREA DE CULTURA
PREMIS LITERARIS

Descripció | Activitat a l’escola per 
motivar la participació en el Premis 
Literaris de Cassà.

Destinataris | Alumnes de 5è i 6è de 
primària 
Dates | Durant el mes de març
Durada | 2 hores
Preu | Gratuït

Contacte | 
culturacassa@cassa.cat
972 460 005
cassacultura.cat
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ÀREA DE CULTURA
VISITA ESCOLAR

Descripció | Visita a les instal·lacions, per 
tal de possibilitar un contacte amb el món 
de l’organització de la informació i amb els 
recursos que s’ofereixen, així com també 
amb el món del llibre i la lectura. Les 
visites i les activitats s’adapten als cursos 
de cada grup. Inclou una petita activitat i 
recomanacions de llibres.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil,  
primària i secundària
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | Adaptada al que necessiti el 
grup, normalment de 45 min/grup classe
Lloc | Biblioteca Municipal
Preu | Gratuït

Contacte | 
biblioteca@salagala.cat
972 46 2 820
www.bibgirona.cat/cassa

PROMOCIÓ DE LA LECTURA 

Descripció | Activitats de promoció de la 
lectura, presentacions de bibliocarretons o 
recomanacions de lectura.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil,  
primària i secundària
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | Adaptada al que necessiti el 
grup, normalment de 20 a 45 min/grup 
classe
Lloc | Biblioteca Municipal
Preu | Gratuït

Contacte | 
biblioteca@salagala.cat
972 46 2 820
www.bibgirona.cat/cassa

BIBLIOTECA MUNICIPAL
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BIBLIOCARRETONS TEMÀTICS

Descripció | Carretons formats per reculls 
de llibres que poden ser útils per treballar 
amb els infants diverses temàtiques: 
àlbums il·lustrats, contes populars, llibres 
d’art, diversitat de gènere, llibres prohibits, 
llibres sobre llibres...

Destinataris | Tots els nivells d’infantil i  
primària
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | Cada centre pot disposar del 
bibliocarretó 15 dies
Lloc | Centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
biblioteca@salagala.cat
972 46 2 820
www.bibgirona.cat/cassa
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ÀREA DE CULTURA
VISITA L’ESCOLA D’ART JOSEP 
LLOVERAS

Descripció | Visita a l’Escola d’Art per 
conèixer l’espai, tots els serveis i les 
activitats que s’hi duen a terme i poder 
realitzar un taller artístic.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil i 1r i 
2n de primària
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | 1 hora aproximadament, 
depenent de l’edat
Lloc | Escola d’Art Josep Lloveras
Preu | Gratuït

Contacte | 
art@salagala.cat
972 46 2 820
www.salagala.cat

ESCOLA D’ART JOSEP LLOVERAS
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ÀREA DE CULTURA

AUDICIONS MUSICALS 
ESCOLARS

Descripció | Audicions musicals per a les 
escoles en què cada curs escolar coneix 
un nou grup d’instruments musicals. 

Destinataris | Tots els nivells d’infantil i 
primària
Dates | Durant el mes d’abril
Durada | 45-50 minuts / grup classe
Lloc | Centres educatius, Sala Galà (piano) 
i església parroquial (orgue)
Preu | Gratuït

Contacte | 
salagala@salagala.cat
972 46 2 820
www.salagala.cat

VISITA AL CENTRE CULTURAL 
SALA GALÀ

Descripció | Visita al Centre Cultural Sala 
Galà per conèixer les instal·lacions i els 
serveis que s’hi ofereixen (Escola d’Art, 
Escola de Música, Biblioteca Municipal).
A més, taller, dinàmica i/o activitat 
acordada i adaptada segons els interessos 
del grup classe. 

Destinataris | Tots els nivells de 
secundària i batxillerat
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | 1 hora
Lloc | Centre Cultural Sala Galà
Preu | Gratuït

Contacte | 
salagala@salagala.cat
972 46 2 820
www.salagala.cat

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PERE MERCADER 
I CENTRE CULTURAL SALA GALÀ
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ÀREA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

COM PUC TROBAR FEINA? / 
QUÈ ÉS L’ESPAI FEINA?

Descripció | Xerrada als centres educatius 
per explicar què és la borsa de treball 
municipal i l’Espai Feina. Després, si 
interessa, es pot concertar una visita a 
l’aula dels orientadors laborals del servei 
Espai Feina.

Destinataris | Alumnes de 4t d’ESO i 
batxillerat
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | 1 hora i 30 minuts
Lloc | Al centre educatiu 
Preu | Gratuït

Contacte | 
promocio@cassa.cat
972 46 28 21
cassa.cat/promocioeconomica
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ÀREA DE JOVENTUT
BENVINGUDA JOVENTUT

Descripció | Sessió per donar la 
benvinguda a l’etapa de la joventut a 
les persones que comencen l’educació 
secundària. Presentació dels serveis 
l’Àrea de Joventut al poble (Espai Jove 
l’Escorxador, Carnet Cassà Jove, activitats 
de lleure, etc.) amb entrega del KIT JOVE 
DE CASSÀ.

Destinataris | Alumnes de 1r d’ESO
Dates | A llarg de tot el curs
Durada | Entre 1 i 2 hores
Lloc | Al centre educatiu o a l’Espai Jove 
L’Escorxador
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat

EXPOSICIÓ 
JOVES DIVERSӨS

Descripció | Exposició per visibilitzar la 
diversitat de persones joves de Cassà a 
partir d’allò compartit: el que ens fa ser 
iguals és que tots som diferents.

Destinataris | Alumnes de secundària i 
batxillerat
Dates | A llarg de tot el curs
Durada | A concretar segons disponibilitat
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat
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VISITA A L’ESCORXADOR

Descripció | Visita a l’Espai Jove 
L’Escorxador (C. Enric Coris, 11) per 
conèixer el nou espai reformat, tots els 
serveis i les activitats que s’hi duen a 
terme. 
A més a més, es fan dinàmiques i jocs 
adaptats al curs que realitzi la visita.

Destinataris | Alumnes de secundària i 
batxillerat
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | A demanda
Lloc | Espai Jove l’Escorxador
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat

JORNADA DE DELEGATS DE 
2n D’ESO DEL GIRONÈS

Descripció | TTrobada comarcal dels 
delegats de 2n d’ESO organitzada 
pel Consell Comarcal del Gironès, 
conjuntament, amb els municipis de 
Cassà de la Selva, Llagostera, Vilablareix, 
Girona, Quart, Salt, Zona Jove de la Llera 
del Ter i Sant Gregori.

Destinataris | Alumnes de 2n d’ESO
Dates | Un divendres al matí del mes de 
febrer
Durada | De 9 a 14 h
Lloc | La Sitja (Fornells de la Selva)
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat
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QUÈ PUC FER A L’ESTIU?

Descripció | Xerrada sobre ocupació i 
activitats de lleure a l’estiu. A càrrec de 
l’Àrea de Joventut.

Destinataris | Alumnes de 4t d’ESO
Dates | Durant el 3r trimestre
Durada | 1 hora
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat

EL JOC DEL PIJ

Descripció | Presentació dels serveis 
de l’Àrea de Joventut al poble - Espai 
L’Escorxador i Carnet Jove.

Destinataris | Alumnes de 1r d’ESO
Dates | Durant el 1r trimestre
Durada | 1 hora
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat
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EDUCACIÓ EMOCIONAL 
- DINÀMIQUES 
PERSONALITZADES

Descripció | Es proposa un treball 
transversal i de mitjana - llarga durada tot 
el curs escolar en les hores de tutoria amb 
dinàmiques que treballen les emocions, 
l’autoestima, l’empatia, etc.

Destinataris | Alumnes de secundària
Dates | A llarg de tot el curs
Durada | Hores de tutoria periòdicament
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat

JUGUEM A SENTIR

Descripció | Joc per reflexionar sobre 
emocions i sentiments. Per expressar, 
entendre, gestionar i compartir el que 
sentim els éssers humans.

Destinataris | Alumnes de secundària
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | 1 hora
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat
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JO SOC...

Descripció | Dinàmica per posar sobre 
la taula les qualitats positives que tots 
tenim i prendre consciència que la nostra 
autoavaluació serà positiva o negativa 
segons amb qui ens comparem. Treballar 
l’autoestima des de la pràctica.

Destinataris | Alumnes de secundària
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | 1 hora
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat

EL CERCLE

Descripció | Dinàmica per aprendre a 
observar i valorar les qualitats positives 
d’altres persones i aprendre a donar i a 
rebre elogis.

Destinataris | Alumnes de secundària
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | 1 hora
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat
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LA MARTA I EN PERE

Descripció | Dinàmica per treballar la 
negociació i la cooperació en grup a partir 
d’un joc de rol en què es treballa per 
parelles i es fa un debat posterior sobre el 
procés de negociació i la importància del 
treball en equip.

Destinataris | Alumnes de secundària i 
batxillerat
Dates | A llarg de tot el curs
Durada | Hores de tutoria periòdicament
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat

ETIQUETES

Descripció | Dinàmica per treballar 
l’autoestima i l’empatia a través d’un 
joc que permet posar diferents rols 
als participants i observar i sentir les 
reaccions que provoquen les diferents 
etiquetes o rols a la resta del grup.

Destinataris | Alumnes de secundària i 
batxillerat
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | 1 hora
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat
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JOC NI+ NI-

Descripció | Visualització i debat sobre 
la perspectiva de gènere en els anuncis 
publicitaris. Fomenta el debat i la presa de 
consciència col·lectiva. Adaptable segons 
curs i edat dels participants.

Destinataris | Alumnes de secundària
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | 1 hora
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat

CONNEXIONS - HORA DEL 
PATI

Descripció | Un dia a la setmana, a 
escollir entre el personal de Joventut 
de l’Ajuntament i el centre educatiu, 
s’obrirà el Punt d’Informació Juvenil amb 
diferents activitats i propostes durant 
l’esbarjo a dins del centre. Ha d’estar 
situat en un espai amb fàcil accés per 
als joves, amb una taula, on es puguin 
col·locar les diferents informacions que es 
vulguin oferir (educació/formació, lleure, 
cultura, salut, feina, esport, participació i 
associacionisme).

Destinataris | Alumnes de secundària i 
batxillerat
Dates | A llarg de tot el curs
Durada | Hora del pati / 1 cop a la setmana
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat
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PRESA DE DECISIONS

Descripció | Dinàmica per treballar eines i 
recursos per a la presa de decisions.

Destinataris | Alumnes de secundària i 
batxillerat
Dates | A llarg de tot el curs
Durada | 1 - 2 hores
Lloc | Al centre educatiu / virtual
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat

EXPOSICIÓ
CANVIA EL CONTE

Descripció | Exposició juvenil per a 
l’abordatge de les violències sexuals. 
Aquesta exposició va destinada a 
l’alumnat d’ESO i es poden fer tallers de 
dinamització de l’exposició. 

Destinataris | Alumnes de secundària
Dates | A llarg de tot el curs
Durada |A concretar segons disponibilitat
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat
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EXPOSICIÓ 
T’HO EMPASSES TOT?

Descripció | Exposició que convida 
a pensar sobre l’alcohol des de la 
perspectiva dels adolescents no bevedors. 
Tracta conceptes sobre alcohol i festa, 
salut, pressió social, gènere, parella, 
convivència amb la gent que no beu, etc. 
Busca estimular la reflexió crítica i reforçar 
la posició dels adolescents que no beuen, 
tot acceptant que altres sí que ho fan i 
suggerint estratègies per reduir els danys i 
riscos si se’n beu.

Destinataris | Alumnes de 2n i 3r d’ESO
Dates | Activitats disponibles segons 
pressupost i possibiltiat de cessió segons 
dates sol·licitades
Durada | 1 - 2 setmanes
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
info@cassajove.cat
656 166 00
www.cassajove.cat

EXPOSICIÓ
SOTA PRESSIÓ

Descripció | 112 plafons + guia d’activitats 
per treballar durant la visita i en dies 
posteriors + web www.sotapressio.info + 
joc de cartes desplegables sobre pressió 
social i drogues. Programa per facilitar 
el treball preventiu i educatiu al voltant 
de la pressió de grup i altres temes 
relacionats, com ara l’assertivitat o la presa 
de decisions, factors sovint implicats en 
el consum de drogues a l’adolescència. 
Busca ajudar a identificar la pressió social, 
mostrar estratègies per fer-hi front i 
proporcionar la reflexió sobre la presa de 
decisions en situacions de grup i sobre 
la seva influència sobre l’ús de drogues i 
l’aprofitament del temps d’oci.

Destinataris | Alumnes de 3r i 4t d’ESO
Dates | Activitats disponibles segons 
pressupost i possibiltiat de cessió segons 
dates sol·licitades
Durada | 1 - 2 setmanes
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
joventut@cassa.cat
972 462 820
www.cassajove.cat
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EXPOSICIÓ 
FEBRE DE DIVENDRES NIT

Descripció | Exposició interactiva 
per treballar, a través d’un joc de rol 
que simula una sortida nocturna, les 
conductes de risc associades a les nits 
de festa: abús d’alcohol i altres drogues, 
conducció i relacions sexuals. Busca 
estimular la reflexió crítica sobre aquestes 
conductes i afavorir l’adopció de decisions 
que permetin gaudir de la nit sense 
comprometre la salut pròpia ni la d’altres 
persones.
Destinataris | Alumnes de 3r i 4t d’ESO i 
batxillerat
Dates | Activitats disponibles segons 
pressupost i possibiltiat de cessió segons 
dates sol·licitades
Durada | 1 - 2 setmanes
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
joventut@cassa.cat
972 462 820
www.cassajove.cat

EXPOSICIÓ 
SEX O NO SEX 2

Descripció | Proposta per desenvolupar 
una acció educativa a l’entorn del VIH/Sida 
i d’altres ITS i de la sexualitat en general, 
posant a l’abast dels alumnes elements 
educatius que, defugint de plantejaments 
moralistes, ajudin a orientar actituds i 
facilitar estratègies per a la promoció 
d’hàbits saludables i prevenció de riscos.

Destinataris | Alumnes de 3r i 4t d’ESO i 
batxillerat
Dates | Activitats disponibles segons 
pressupost i possibiltiat de cessió segons 
dates sol·licitades
Durada | 1 - 2 setmanes
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
joventut@cassa.cat
972 462 820
www.cassajove.cat
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EXPOSICIÓ
COCA. QUÈ?

Descripció | Exposició que planteja 
paral·lelismes entre aspectes relacionats 
amb la cocaïna i situacions quotidianes 
que no tenen a veure amb l’ús de drogues. 
L’anàlisi crítica de qüestions relacionades 
amb la cocaïna i altres drogues es pot 
aplicar a altres temes, i a l’inrevés. Busca 
evitar el consum de cocaïna, afavorir la 
reducció de riscos si se’n pren, i promoure 
una actitud crítica envers diferents 
aspectes, amb relació amb les drogues 
i sense, que generen una societat poc 
solidària i poc sostenible. 

Destinataris | Alumnes 4t d’ESO i 
batxillerat
Dates | Activitats disponibles segons 
pressupost i possibiltiat de cessió segons 
dates sol·licitades
Durada | 1 - 2 setmanes
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
joventut@cassa.cat
972 462 820
www.cassajove.cat

EXPOSICIÓ 

DROGUES... I QUÈ?

Descripció | Exposició per treballar 
una actitud crítica envers el consum de 
drogues i envers aspectes, amb relació 
amb les drogues i sense, que generen una 
societat poc solidària i sostenible. Aborda 
les condicions de producció i distribució, 
qüestiona la suposada “normalitat” del 
consum, promou l’autonomia personal en 
la presa de decisions, adverteix sobre el 
risc de dependència i d’altres problemes 
i informa sobre les vies d’accés als serveis 
d’atenció per a les persones que ho 
necessitin.

Destinataris | Tots els nivells de batxillerat
Dates | Activitats disponibles segons 
pressupost i possibiltiat de cessió segons 
dates sol·licitades
Durada | 1 - 2 setmanes
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
joventut@cassa.cat
972 462 820
www.cassajove.cat
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EXPOSICIÓ
JO SÓC RAR

Descripció | Proposta educativa per 
facilitar la realització d’una acció educativa 
sobre la convivència i els valors socials. 
Busca afavorir la presa de consciència 
sobre el sentit i la importància dels valors 
socials i estimular una anàlisi crítica de 
les actituds i les conductes individuals i 
de grup relacionades amb aquests valors. 
RAR evoca tres conceptes clau en la 
transició cap a l’adultesa: responsabilitat, 
autonomia i respecte.

Destinataris | Tots els nivells de 
secundària
Dates | Activitats disponibles segons 
pressupost i possibiltiat de cessió segons 
dates sol·licitades
Durada | 1 - 2 setmanes
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
joventut@cassa.cat
972 462 820
www.cassajove.cat
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PISCINA COBERTA 
MUNICIPAL

CAMPANYA: APRÈN A NEDAR 
A L’ESCOLA 

Descripció | Activitat adreçada als 
escolars dels centres educatius de Cassà, 
en què els alumnes de 2n de primària, 
durant 25 sessions, canvien l’educació 
física per la natació amb la finalitat de 
facilitar-ne l’aprenentatge o bé millorar-ne 
la tècnica, amb l’objectiu final de millorar 
la seguretat dels infants. Aquesta activitat 
es porta a terme en horari lectiu.

Destinataris | Alumnes de 2n de primària
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | 25 sessions
Lloc | Piscina Coberta
Preu | 1,75 €/nen/sessió amb 2 monitors.
*Es pot demanar subvenció a la Diputació 
de Girona

Contacte | 
piscina@cassa.cat
972 46 15 27
cassapiscina.cat

CURSETS DE NATACIÓ PER 
LES ESCOLES 

Descripció | Activitat adreçada als 
escolars dels centres educatius (tant 
del municipi com de fora), per iniciar 
els alumnes a la natació (aprenentatge 
i millora tècnica), amb l’objectiu final 
d’aconseguir millorar la seguretat dels 
alumnes. Nombre de sessions variable i 
programació de l’activitat consensuada 
amb l’equip docent. Aquesta activitat es 
porta a terme en horari lectiu.

Destinataris | Alumnes des de 2n fins a 6è 
de primària i tots els nivells de secundària 
i batxillerat
Dates | Activitat a realitzar durant 
qualsevol període que comprengui tot el 
curs escolar
Durada | Nombre de sessions a concretar. 
Mínim recomanable: 8 sessions
Lloc | Piscina Coberta
Preu | 2,5 €/nen/sessió. Preu: inclou 1 
monitor. Per cada monitor suplementari 
0,60 €/nen/sessió
*Es pot demanar subvenció a la Diputació 
de Girona

Contacte | 
piscina@cassa.cat
972 46 15 27
cassapiscina.cat
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ÀREA D’ESPORTS
UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ 
DEL FOMENT

Descripció | Possibilitat d’utilitzar el 
pavelló del Foment en horari lectiu durant 
tot el curs escolar amb petició prèvia.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil, 
primària, secundària i batxillerat
Dates | Sota petició
Durada | Segons petició entitat a 
concretar amb disponibilitat instal·lació
Lloc | Zona esportiva municipal
Preu | Gratuït

Contacte | 
esports@cassa.cat
972 46 15 27
cassa.cat/el-poble/esports

UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ 
TRIPLE (PAV3)

Descripció | Possibilitat d’utilitzar el 
pavelló triple (PAV3) en horari lectiu 
durant tot el curs escolar amb petició 
prèvia.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil, 
primària, secundària i batxillerat
Dates | Sota petició
Durada | Segons petició entitat a 
concretar amb disponibilitat instal·lació
Lloc | Zona esportiva municipal
Preu | Gratuït

Contacte | 
esports@cassa.cat
972 46 15 27
cassa.cat/el-poble/esports
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UTILITZACIÓ DEL CAMP DE 
FUTBOL

Descripció | Possibilitat utilitzar el camp 
de futbol, en horari lectiu durant tot el 
curs escolar amb petició prèvia.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil, 
primària, secundària i batxillerat
Dates | Sota petició
Durada | Segons petició entitat a 
concretar amb disponibilitat instal·lació
Lloc | Zona esportiva municipal
Preu | Gratuït

Contacte | 
esports@cassa.cat
972 46 15 27
cassa.cat/el-poble/esports
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ARXIU MUNICIPAL
QUÈ HI HA A L’ARXIU?

Descripció | Xerrada informativa sobre 
quin tipus de documentació hi ha a l’arxiu 
i quins treballs es poden fer. 

Destinataris | Tots els nivells de 
secundària i batxillerat
Dates | Sota petició
Durada | 1 hora
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
arxiu@cassa.cat
972 46 00 05
cassaarxiu.cat

VISITA GUIADA “CASSÀ SOTA 
LES BOMBES”

Descripció | Visita guiada pels carrers més 
afectats pel bombardeig a Cassà el gener 
del 1939. S’oferiran explicacions sobre els 
motius del bombardeig, les afectacions en 
els carrers i les cases i l’alt cost humà que 
va provocar. 

Destinataris | Tots els nivells de primària, 
secundària i batxillerat
Dates | Sota petició
Durada | 1 hora
Lloc | Centre del poble
Preu | 80 €

Contacte | 
arxiu@cassa.cat
972 46 00 05
cassaarxiu.cat
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ÀREA DE MEDI 
AMBIENT

LES ZONES VERDES URBANES 
I ELS SEUS HABITANTS 

Descripció | Sortida per visitar un o 
diversos espais verds urbans per introduir 
els escolars a la gestió municipal del verd 
urbà i els criteris de gestió per a la millora 
de la biodiversitat. S’utilitzaran fitxes de 
camp per al coneixement i la identificació 
d’espècies comunes d’ocells.

Destinataris | Tots els nivells de primària
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | 1 hora
Lloc | Zona verda a determinar, pot ser 
proposada pel centre
Preu | Gratuït

Contacte | 
mediambient@cassa.cat
972 46 00 05
cassa.cat/el-poble/medi-ambient

TANQUEM EL CERCLE

Descripció | Xerrada on es parlarà dels 
residus, com els hem de gestionar i per 
què és tan important el seu reciclatge, 
i s’hi introduirà el tema de l’economia 
circular.

Destinataris | Tots els nivells de primària
Dates | Al llarg de tot el curs
Durada | 1 hora
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
mediambient@cassa.cat
972 46 00 05
cassa.cat/el-poble/medi-ambient
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ACTIVITATS 
-D’ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES-
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DIPUTACIÓ DE 
GIRONA

PROGRAMES PEDAGÒGICS I 
DIVULGATIUS 

Descripció | Els programes pedagògics 
i divulgatius de la Diputació de Girona 
tenen com a finalitat materialitzar 
l’aproximació dels escolars al patrimoni 
cultural i natural de les terres de Girona. 
El conjunt de les activitats pedagògiques 
estan repartides arreu del territori 
gironí, i són organitzades per entitats 
especialitzades en aquest tipus de 
serveis. La Diputació de Girona, a través 
de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar i del Departament 
de Medi Ambient, a banda de la 
inversió econòmica anual que hi dedica, 
s’encarrega de la gestió i de la coordinació 
de les activitats amb els grups d’escolars 
que les sol·liciten.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil, 
primària, secundària i batxillerat
Dates | Durant tot l’any
Durada | Depèn de l’activitat
Lloc | Depèn de l’activitat
Preu | Depèn de l’activitat

Contacte | 
ccasanellas@ddgi.cat
972 18 50 85
ddgi.cat/recursosPedagogics
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AGÈNCIA CATALANA 
DE L’AIGUA

VISITA A LA DEPURADORA DE 
CASSÀ DE LA SELVA

Descripció | Explicació i visita de la 
depuradora d’aigua de Cassà de la Selva.

Destinataris | Tots els nivells de primària, 
secundària i batxillerat
Dates | Durant tot l’any
Durada | 1 hora
Lloc | Depuradora de l’aigua
Preu | Gratuït

Contacte | 
Informació (cap de planta de l’EDAR):
mmarzabal@aigues.cat
972 64 36 62

Sol·licituds a l’ACA:
acriville@gencat.cat 
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CONSELL 
COMARCAL 

DEL GIRONÈS
PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER 
A UN DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

Descripció | El Programa d’educació per 
al desenvolupament sostenible, promogut 
i subvencionat pel Consell Comarcal del 
Gironès, ofereix activitats d’educació a 
la natura per tal de conèixer els espais 
naturals de la comarca del Gironès i la 
seva biodiversitat. L’oferta d’activitats 
també comprèn tallers que es realitzen en 
els centres escolars i abasta els principals 
temes que tenen transcendència en la 
qualitat del medi ambient i promouen 
l’educació per a la sostenibilitat. 
Enguany les activitats promogudes i 
subvencionades pel Consell Comarcal 
del Gironès, les han dissenyat i les duen a 
terme les entitats d’educació ambiental 
de la comarca del Gironès.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil,  
primària, secundària i batxillerat
Dates | Tot l’any, però les reserves es fan 
de l’1 de setembre al 31 d’octubre)
Durada | Depèn de l’activitat
Lloc | Depèn de l’activitat
Preu | Depèn de l’activitat. Els preus són 
reduïts perquè el Consell Comarcal en 
subvencina una part

Contacte | 
Àrea de Medi Ambient del Consell 
Comarcal del Gironès
medi.ambient@girones.cat
972 21 32 62
girones.cat/arees/medi-ambient-
cooperacio-i-serveis-tecnics/educacio-
ambiental/
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CONSORCI DE LES 
GAVARRES

PROGRAMA D’ACTIVITATS 
EDUCATIVES

Descripció | Activitats educatives diverses, 
a fi de: 
• Donar a conèixer el massís de les 
Gavarres. 
• Divulgar les principals característiques 
físiques, culturals i naturals del massís de 
les Gavarres, interpretar-les i valorar-les. 
• Fomentar actituds respectuoses i actives 
envers aquest espai natural i valorar-lo 
com a riquesa i patrimoni col·lectiu que 
cal conservar i respectar.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil,  
primària, secundària i batxillerat
Dates | Durant tot l’any
Durada | Depèn de l’activitat
Lloc | Depèn de l’activitat
Preu | Depèn de l’activitat

Contacte | 
educacio@gavarres.cat
972 64 36 95 / 603 85 46 15
gavarres.cat/pagina.php?id=12 
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CONSORCI DEL TER
EXPOSICIÓ 
EL RIU TER

Descripció | Exposició formada per 7 
plafons, tipus roll-up. En la mostra hi ha 
informació sobre els paisatges que trobem 
al llarg del recorregut del riu Ter, de la ruta 
del Ter, l’aprofitament del cabal del riu, 
del patrimoni cultural, dels hàbitats, així 
com de la flora i fauna més representativa. 
Disposen de material didàctic per a cicle 
mitjà i cicle superior de primària.

Destinataris | Alumnes de 3r a 6è de 
primària
Dates | Durant tot l’any
Durada | A determinar
Lloc | Espai públic o escola
Preu | Gratuït

Contacte | 
comunicacio@consorcidelter.cat  
93 850 71 52
consorcidelter.cat

EXPOSICIÓ I XERRADES
LIFE POAMO FAUNA

Descripció | Exposició pensada per 
conèixer les espècies autòctones dels 
nostres rius i les accions que es fan per 
protegir-les, així com la lluita contra 
les espècies exòtiques invasores i la 
sensibilització envers la població. Està 
formada per 14 plafons i es pot instal·lar 
en el seu conjunt o per temàtiques. Les 
temàtiques concretes són: cranc, nàiades, 
tortugues i cargolets. Els plafons fan 80 
centímetres d’amplada i 200 centímetres 
d’alçada, i hi ha continguts gràfics, sopes 
de lletres, jocs i enllaços a través de codis 
QR. 

Hi ha la possibilitat de fer xerrades als 
centres escolars d’entre 50 minuts i 1 hora 
de durada.

Destinataris | Alumnes de 3r i 4t de 
primària i 1r i 2n d’ESO.
Dates | Durant tot l’any
Durada | A determinar
Lloc | Espai públic o escola
Preu | Gratuït

Contacte |  
comunicacio@consorcidelter.cat  
93 850 71 52
consorcidelter.cat
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CESSIÓ DE LLIBRES 
EL TRESOR DEL TER

Descripció | Cessió de 25 exemplars per 
centre del llibre El tresor del Ter. Objectius: 
Descobrir diferents elements naturals 
i culturals del riu Ter, posant de valor 
aspectes com el riu, l’amistat, l’ecologia, la 
natura, la cultura i la història.

Destinataris | Alumnes de 5è i 6è de 
primària
Dates | Durant tot l’any
Durada | 1 mes
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
comunicacio@consorcidelter.cat  
93 850 71 52
consorcidelter.cat

CESSIÓ DE LLIBRES
EM DIC AIGUA

Descripció | Cessió de 25 exemplars per 
centre del llibre Em dic Aigua. Objectius: 
Entendre què és i què significa l’aigua per 
al planeta en general i per als humans en 
concret en el segle XXI. És un manual i 
alhora un còmic. Divertit i seriós comença 
amb un big bang psicodèlic i acaba amb 
una raonada proposta de compleció del 
cicle hidrològic gestionat pels humans.

Destinataris | Tots els nivells de 
secundària i batxillerat
Dates | Durant tot l’any
Durada | 1 mes
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
comunicacio@consorcidelter.cat  
93 850 71 52
consorcidelter.cat
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JOC 
PIONERS DE RIU

Descripció | El joc de gran format 
col·laboratiu Pioners de Riu està inspirat 
en el joc Carcassone. Es presenta el Ter 
com a element imprescindible de la 
nostra societat, com un element natural 
des de diferents punts de vista per 
generar una visió global i transmetre la 
seva importància.

Destinataris | Alumnes de 5è i 6è de 
primària i 1r i 2n d’ESO
Dates | Durant tot l’any
Durada | 45 minuts, aproximadament
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
comunicacio@consorcidelter.cat  
93 850 71 52
consorcidelter.cat
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DIPSALUT
SIGUES TU

Descripció | A partir dels recursos 
materials (contes, historietes, àlbums 
de cromos, vídeos...), s’inicia una 
reflexió a l’aula sobre aspectes com 
ara la importància de respectar-se a 
un mateix i als altres, de saber prendre 
decisions, d’afrontar els desafiaments 
de manera positiva o de mantenir el 
sentit crític enfront de les pressions del 
grup. Els materials també permeten 
abordar temes de gènere, consums, 
ús de les TIC, sexualitat, respecte i 
convivència, entre d’altres. Inclou tot el 
material de la proposta pedagògica i 
formació per a docents i famílies.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil,  
primària, secundària i batxillerat
Dates | Les peticions cal fer-les en 
el període habilitat per Dipsalut, 
habitualment, de mitjans de maig a 
mitjans de juliol
Durada | A llarg de tot el curs
Lloc | Al centre educatiu
Preu | Gratuït

Contacte | 
Informació: Dipsalut
siguestu.cat
aloste@dipsalut.cat
972 414 720

Sol·licituds: Ajuntament
mediambient@cassa.cat
972 46 00 05

ORGANISME AUTÒNOM DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
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GENCAT (ARC)
SETMANA EUROPEA DE LA 
PREVENCIÓ DE RESIDUS

Descripció | El projecte disposa d’un 
conjunt d’eines de comunicació (cartells, 
jocs virtuals, joc de l’oca, plafons 
d’exposició, vídeos, tríptics etc.) en 22 
llengües (entre d’altres, català, anglès, 
francès, castellà...) i amb la possibilitat de 
personalitzar-les. Es publica un catàleg 
que inclou fitxes d’accions realitzades 
per alguna entitat o escola, i n’inclouen el 
contacte.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil, 
primària, secundària i batxillerat
Dates | Mitjans de novembre (activitats 
disponibles octubre, novembre i 
desembre)
Durada | Depèn de l’activitat
Lloc | Depèn de l’activitat
Preu | Depèn de l’activitat

Contacte | 
ewwr.eu/cat/
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GENCAT / 
DIPUTACIÓ DE 

GIRONA
SETMANA DE L’ENERGIA

Descripció | Té l’objectiu de conscienciar 
la societat amb actuacions i activitats 
al voltant de l’eficiència energètica, les 
energies renovables i el paper clau de 
la ciutadania en la transició energètica. 
Cada recurs s’ha de sol·licitar a l’entitat 
que el posa a disposició, al nostre àmbit 
territorial ofereixen activitats l’ICAEN, 
AMB i Diputació de Girona. S’hi ofereixen 
recursos pedagògics, jocs, tallers, 
exposicions i recursos virtuals, que es 
publiquen en un catàleg. 

Destinataris | Tots els nivells d’infantil, 
primària, secundària i batxillerat
Dates | Octubre - novembre (varia cada 
any)
Durada | Depèn de l’activitat
Lloc | Depèn de l’activitat
Preu | Depèn de l’activitat

Contacte | 
icaen.gencat.cat/setmanaenergia 
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GENCAT / 
ATM GIRONA

SETMANA EUROPEA DE LA 
MOBILITAT SOSTENIBLE I 
SEGURA

Descripció | La celebració d’aquesta 
setmana promou hàbits de mobilitat més 
sostenibles, segurs i saludables com són 
els desplaçaments a peu, en bicicleta, en 
transport públic o amb vehicle elèctric, 
així com visualitzar els canvis possibles en 
l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de 
l’aire i la reducció de la contaminació. Al 
web de la Setmana es publica un catàleg 
d’activitats anualment. Es demana la 
signatura d’una carta d’adhesió del centre.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil, 
primària, secundària i batxillerat
Dates | Del 16 al 22 de setembre
Durada | Depèn de l’activitat
Lloc | Depèn de l’activitat
Preu | Depèn de l’activitat

Contacte | 
territori.gencat.cat/ca/03_
infraestructures_i_mobilitat/sem/
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ACTIVITATS 
CONEIXEMENT DE L’ENTORN
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EL SURO I LA INDÚSTRIA 
TAPERA A CASSÀ DE LA SELVA
FRANCISCO OLLER S.A.
VISITA A UNA FÀBRICA DE 
TAPS DE SURO

Descripció | Visita a la fàbrica.

Destinataris | Tots els nivells de primària, 
secundària i batxillerat
*Es pot valorar per als alumnes de cicle 
inicial.
Nombre d’alumnes | A valorar en cada 
visita
Dates | Febrer - abril
Durada | 35 - 40 minuts
Lloc | Sector industrial El Trust I, Carretera 
c-65, km 16, 5
Preu | Gratuït

Contacte | 
respuche@ollerfco.com
972460350 (ext. 125)
ollerfco.com

PARRAMON ESPORTAP S.L.
VISITA A UNA FÀBRICA DE 
TAPS DE SURO

Descripció | Visita a la fàbrica i pati de 
suro.

Destinataris | Tots els nivells de primària, 
secundària i batxillerat
*Es pot valorar per als alumnes de cicle 
inicial.
Nombre d’alumnes | 12 alumnes 
Dates | Tot el curs
Durada | 45 minuts
Lloc | Veïnat de les Serres, 64
Preu | Gratuït

Contacte | 
ebravo@parramonexportap.com
972460145
parramontexportap.com
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DE MARIA TAPS S.L.
VISITA A UNA FÀBRICA DE 
TAPS DE SURO

Descripció | Disposen d’un recurs 
educatiu que inclou visita al bosc, fàbrica, 
laboratori i pati de suro.

Destinataris | Tots els nivells de primària, 
secundària i batxillerat
*Es pot valorar per als alumnes de cicle 
inicial.
Nombre d’alumnes | Màxim 25 alumnes
Dates | Tot el curs
Durada | 60 minuts
Lloc | Carretera de Girona - Sant Feliu, KM 
16.250
Preu | 200 € (IVA inclòs)

Contacte | 
Àrea Promoció Econòmica Ajuntament de 
Cassà de la Selva
promocio@cassa.cat
972462821
demariataps.com

COSTA QUER
VISITA A UNA FÀBRICA 
TRADICIONAL DE TAPS DE 
SURO D’UNA SOLA PEÇA DE 
SURO

Descripció | Preparació del suro, 
fabricació de taps i fase d’acabats.

Destinataris | Tots els nivells de primària, 
secundària i batxillerat
*Es pot valorar pels alumnes de cicle inicial
Nombre d’alumnes | Màxim 25 alumnes 
Dates | Tot el curs, excepte el mes d’agost
Durada | Des d’1 hora 30 minuts a 2 hores
Lloc | Carretera Provincial, 220
Preu | 1 visita/any gratuïta per centre 
educatiu, 120 € (IVA inclòs), inclou un 
detall per visitant

Contacte | 
esther@costaquer.com
972460357
costaquer.com
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VISITA CONCERTADA AL TREN 
PETIT

Descripció | Visita de la locomotora i 
els vagons del Tren Petit que va enllaçar 
la ciutat de Girona amb el port de Sant 
Feliu de Guíxols entre els anys 1892 i 1969. 
Aquesta línia de tren transportava, a més 
de passatgers, el suro que s’extreia de les 
Gavarres, els productes que els pagesos 
portaven als mercats i també organitzava 
serveis especials per assistir a les festes 
dels pobles del voltant. 

Destinataris | Tots els nivells d’infantil,  
primària, secundària i batxillerat
Nombre d’alumnes | Màxim 25 alumnes
Dates | Tot el curs
Durada | 30 minuts
Lloc | Carrer Marçal de Trinxeria, 13-15
Preu | Gratuït

Contacte | 
promocio@cassa.cat
972462821
cassa.cat/promocioeconomica

PELA DEMOSTRATIVA DEL 
SURO I EXPLICACIÓ DEL SURO 
COM A ARBRE

Descripció | L’activitat inclou una 
explicació sobre el suro com a arbre, 
les seves particularitats i adaptacions, 
l’ecosistema de bosc mediterrani, i sobre 
la pela de suro (tècnica, períodes hàbils i 
altres aspectes). 
Finalment es realitzaria la pela 
demostrativa d’un arbre per tal que 
els alumnes puguin experimentar 
sensorialment com és l’escorça abans i 
després de la pela.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil,  
primària, secundària i batxillerat
Nombre d’alumnes | 20-25 alumnes
Dates | Pela: maig-juny. Explicació suro 
arbre: tot el curs
Durada | 1 hora i 30 minuts 
Lloc | L’activitat es realitzaria en arbres 
localitzats en zones verdes municipals 
per facilitar el desplaçament dels grups. 
També es pot fer una sortida fins a una 
sureda propera a Cassà
Preu | 60 €  + IVA

Contacte | 
gavarreseducacio@galanthusnatura.com
603854615
galanthusnatura.com
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RUTA DEL SURO A LA VILA DE 
CASSÀ DE LA SELVA 
*Es pot seguir la Ruta del Suro 
amb audioguia en diferents 
idiomes a través de l’aplicació 
Izi Travel

Descripció | Recorregut urbà amb 
audioguia per Cassà de la Selva on es 
descobreixen elements patrimonials 
relacionats amb el món surer.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil,  
primària, secundària i batxillerat.
Dates | Tot el curs
Durada | 1 hora i 30 minuts
Lloc | Carrers del poble de Cassà
Preu | Gratuït

Contacte | 
promocio@cassa.cat
972462821
cassa.cat/promocioeconomica

MARC CIURANA
VISITA TEATRALITZADA A 
LA RUTA DEL SURO AMB EL 
SÚPER GUIA FONSU

Descripció | Per fi ha arribat el moment: 
en Fonsu, interpretat per l’actor Marc 
Ciurana, surt de l’ou! Es vol convertir en un 
súper guia de la Ruta del Suro de la vila 
de Cassà de la Selva. Necessita el vostre 
suport. Veniu a ajudar-lo a fer realitat un 
somni. No us en penedireu.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil,  
primària, secundària i batxillerat
Nombre d’alumnes | 25 - 50 alumnes 
Dates | Tot el curs
Durada | 1 hora i 15 minuts
Lloc | El punt de sortida és al Tren Petit 
(carrer Marçal de Trinxeria, 13-15). La ruta 
passa per diversos carrers del centre de 
Cassà.
Preu | 125 € + IVA. Dues visites 
consecutives el mateix dia, 200 € + IVA.

Contacte | 
ciuranax@gmail.com
600227433
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MEDI NATURAL
FUNDACIÓ EMYS I LIMNOS
LA TORTUGA D’ESTANY

Descripció |  La Fundació Emys i Limnos 
han creat un conjunt de materials 
didàctics dedicats a presentar com és la 
tortuga d’estany, com viu i quines són les 
principals amenaces que la converteixen 
en una espècie en perill d’extinció.

Destinataris | Tots els nivells d’infantil,  
primària i secundària. 

Nombre d’alumnes | Grup classe
Dates | Tot el curs
Durada | 1 hora
Lloc | A l’aula o preferiblement a zones 
amb presència de tortuga d’estany
Preu | Gratuït

Contacte | 
tortugadestany.org/recursos-educatius/

COOPERATIVA LA MAR DE 
DONES
TALLERS DE MAR

Descripció | Activitats pensades per 
conèixer l’ofici de pescador i treballar la 
consciència mediambiental de l’alumnat 
en referència a la problemàtica dels 
plàstics al medi ambient.

Destinataris | Tots els nivells de  primària i 
secundària
Nombre d’alumnes | Grup classe 
Dates | Tot el curs
Durada | 1 hora
Lloc | A l’aula o excursió al port de 
Palamós
Preu | A l’aula, 3 euros per alumne o 5 
euros, a Palamós

Contacte | 
info@lamardedones.coop
629821802
lamardedones.coop/




