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El curs 2021-22 comença encara en un escenari de pandèmia però amb l’esperança que es pugui desenvolupar amb la màxima normalitat. Per això, apostem de nou perquè la majoria 
d’activitats es puguin realitzar de forma presencial i incrementem el nombre d’activitats que s’ofereixen amb la voluntat de poder abordar temes d’actualitat i de creixent interès social. 

Des d’aquestes línies us volem agrair la perseverança de totes les persones que formeu la comunitat educativa en aquests moments complicats i animar-vos a afrontar el nou curs 
amb noves il·lusions. 

Com sabeu, les activitats que ofereix el Consell Comarcal complementen les que ofereixen els ajuntaments de la comarca i que, a més de donar a conèixer la tasca de les institucions 
vallesanes, tracten temes d’interès per la comunitat educativa. L’oferta cobreix totes les franges d’edat, des dels 3 als 18 anys. 

Enguany mantenim un gran ventall d’activitats relacionades amb la igualtat i la interseccionalitat ja que creiem fermament que la conscienciació en infants i joves en aquest àmbit és 
clau per abordar problemàtiques socials com la discriminació o les violències masclistes. També persistim en la necessitat de divulgar i conscienciar entorn la convivència, la cultura 
de la pau i l’acomodació intercultural amb activitats com l’exposició “Viatge de Tatinutropo”, per combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat, que permet posar-nos a la pell de 
les persones refugiades. Des de l’Arxiu Comarcal, i tenint en compte l’escenari actual se’ns proposa fer un repàs a les pandèmies al Vallès Occidental, des de la pesta a la COVID-19. 

Una de les grans novetats de la guia d’enguany és la incorporació d’activitats relacionades amb els drets energètics i les energies renovables. Aquesta és una aposta del Consell envers 
la transició energètica i per conscienciar les generacions futures sobre la importància de l’eficiència energètica i avançar cap un model més social i sostenible. Per això aquest curs 
oferim, entre d’altres, un taller per aprendre a reduir el consum a casa i un altre que ens apropa a la biomassa com a  font d’energia renovable de proximitat. 

La guia manté les propostes entorn la vida saludable i el comportament de risc, així com també tot el bloc d’activitats relacionades amb el treball i el món laboral i pensades per 
l’alumnat de Secundària. En aquest cas, l’objectiu perseguit és despertar vocacions, acompanyar en la descoberta d’oportunitats laborals i introduir els joves l’economia social. 

Esperem que aquestes propostes puguin contribuir a la vostra tasca diària. Us desitgem molt bon curs! 

Ignasi Giménez Renom 
President del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Manuel Robles 
Conseller d’Educació i Formació

presentació
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08Coneix el Consell Comarcal del Vallès Occidental

Àmbit temàtic: Ciències Socials. La Comarca.

Cursos:  4t curs d’Educació Primària.

Objectius:  Conèixer la comarca i l’organització de la institució que la representa.

Descripció: Projecció d’un vídeo animat que permetrà conèixer d’una manera amable i didàctica l’organització 
  del Consell Comarcal del Vallès Occidental com a administració supramunicipal, així com les seves 
  competències i el suport que ofereix als diferents ajuntaments i els serveis que presta a la ciutadania.

 Una vegada visionat, i amb el suport del professorat, els i les alumnes podran treballar el concepte 
  de comarca tot fent èmfasi als aspectes geogràfics i poblacionals més destacats.

Durada:   10 minuts.

Preu:  Gratuït.

Organització  
i reserves: Trobaràs el video ‘Coneix el Consell Comarcal del Vallès Occidental’ al següent enllaç.

Observacions:  Es pot complementar amb l’activitat Descobrir el Vallès Occidental.

https://youtu.be/Fl_DkAFEkbw
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Àmbit temàtic: Ciències Socials: alimentació, economia, sector agrícola i ramader i comestibles en general.  
La Comarca.

Cursos:  Educació Primària, ESO, Cicles Formatius, Formació Ocupacional. 

Objectius:  • Donar a conèixer l’activitat d’entrada i sortida d’aliments que hi ha en un mercat majorista per 
arribar a la destinació final. 

• Mostrar el ventall de productes frescos de consum saludable, explicant  la seva varietat, 
temporalitat i procedència. 

• Presentar l’ambient mercantil que envolta tot el procés de venda i el dia a dia de Mercavallès.

Descripció: Visita a Mercavallès, mercat comarcal que ofereix una gran varietat de productes frescos i elaborats  
per proveir comerços minoristes, empreses d’hostaleria, restauració, servei d’àpats i botigues  
d’alimentació especialitzades.

Xerrada sobre l’alimentació sana i saludable i sobre els productes alimentaris.

Durada:  Visites concertades d’1 h i 30 minuts aproximadament.  
Es realitzaran els dimarts i divendres a les 11 del matí.

Preu:  Gratuït per a tots els centres educatius de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació a Mercavallès. Telèfon 93 745 74 50 o caleropa@ccvoc.cat.

Veure reportatge de l’activitat: Visita a Mercavallès.

Visita a Mercavallès

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:caleropa@ccvoc.cat
https://youtu.be/_YC24pbQv_I
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Àmbit temàtic: Ciències Socials i Turisme. La Comarca.

Cursos:  Cicle mitjà i superior d’Educació Primària.

Objectius:  Donar a conèixer de forma amena i didàctica els principals recursos i atractius turístics existents  
 a la nostra comarca i sensibilitzar als i les joves de la importància de preservar i valorar el patrimoni.

Descripció: Taller participatiu, en el qual, a partir del vídeo Coneix el Consell Comarcal del Vallès Occidental (10’), 
  es dona a conèixer la funció del Consell Comarcal per després treballar què és la comarca i quins són 
  els principals recursos i atractius turístics del Vallès Occidental: històrics i artístics, naturals i culturals. 
 A partir d’històries i llegendes, els nens i les nenes coneixeran alguns dels principals elements 
  turístics de la nostra comarca.

Durada:   1 h i 30 minuts - 2 h.

Preu:  Gratuït. 

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o info@turismevallesoccidental.cat. 
 Reserves limitades.

Observacions:  Trobareu més activitats a https://visitvalles.com/ca/turisme-educatiu/

Descobrir el Vallès Occidental

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:info@turismevallesoccidental.cat
https://visitvalles.com/ca/turisme-educatiu/
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Àmbit temàtic: Coeducació, igualtat de tracte i oportunitats. Interseccionalitat.

Cursos:  Educació Infantil (P3 a P5).

Objectius:  • Introduir la mirada coeducadora i inclusiva des dels primers anys de l’etapa evolutiva. 
 • Oferir a la infància un model en la constitució de la identitat no discriminatori ni sexista.

Descripció: Dinàmiques a través de les quals el grup interactua, de manera vivencial i participativa en la   
 superació dels rols tradicionals. Es triarà un conte com La història dels bonobos amb ulleres,  
 Rosa Caramel, L’Artur i la Clementina o d’altres, segons la temàtica que es vulgui treballar a l’escola.

Durada:   1 h.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

Observacions:  Cal una pissarra digital o canó de projecció i un ordinador.

Canviem les ulleres!

Educació Infantil 
i Primària

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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Educació Infantil 
i Primària

Àmbit temàtic: Coeducació, igualtat de tracte i oportunitats. Interseccionalitat.

Cursos:  Educació Infantil (P5) i cicle inicial de Primària (1r curs).

Objectius:  • Treballar els rols tradicionals de gènere i proposar models igualitaris, no binaris ni estereotipats. 
 • Afavorir l’aprenentatge significatiu, promovent la coeducació i la igualtat entre el grup d’iguals. 
 • Transmetre la idea que es pot jugar amb tot, alhora que es pot cercar la singularitat de cadascú,  
  amb independència de la identitat de sexe i gènere.

Descripció: Es treballarà la socialització de gènere a través del joc igualitari i les joguines no sexistes com a  
 eina coeducativa. La metodologia emprada per als tallers és vivencial, participativa i promou 
  l’aprenentatge significatiu. Així, els infants intervenen en les dinàmiques, proposen i posen en joc  
 les seves pròpies experiències.

Durada:   1 h i 30 minuts.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

A què juguem?

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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Educació Infantil 
i Primària

Àmbit temàtic: Igualtat de gènere. Igualtat de tracte i oportunitats. Resolució de conflictes.

Cursos:  Cicle inicial de Primària (2n curs).

Objectius:  • Reconèixer emocions, identificar conflictes i imaginar solucions autònomes, igualitàries  
  i respectuoses. 
 • Potenciar la diversitat com quelcom enriquidor on es sumen diferències.

Descripció: S’estimula la capacitat d’expressar les pròpies emocions, es proposen situacions de resolució de 
 conflictes autònomes, igualitàries i respectuoses, i s’ofereixen models de relació ben tractants. 

 La metodologia emprada per als tallers és vivencial, participativa i promou l’aprenentatge  
 significatiu. Així, el grup intervé en diverses dinàmiques que posen en joc les pròpies experiències.

Durada:   1 h i 30 minuts.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

Quantes solucions té un problema?

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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Educació Infantil 
i Primària

Àmbit temàtic: Coeducació. Igualtat de tracte i oportunitats.

Cursos:  Cicle mitjà de Primària (3r curs).

Objectius:  • Reflexionar sobre la posició social que ocupen les dones i els homes en l’àmbit laboral i les 
desigualtats que es generen. 

• Fer saber que qualsevol feina és apta per a qualsevol persona independentment del 
sexe/gènere d’aquesta. 

• Posar en valor les tasques domèstiques i de cures. 

Descripció: Es demana a l’alumnat que pensin a nivell individual qui farà millor una sèrie d’oficis: un home,  
una dona o per igual. Després es demana que argumentin la resposta reflexionant sobre les  
creences sexistes i els requisits reals necessaris per realitzar bé una feina. 

La metodologia emprada per als tallers és vivencial, participativa i promou l’aprenentatge significatiu. 

Durada:  1 h i 30 minuts.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  

Reserves limitades. 

Observacions:  Veure reportatge de l’activitat: Taller coeducatiu. Els oficis.

Els oficis. Jo de gran vull ser...

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
https://www.youtube.com/watch?v=Fm9FCEgX09o
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Educació Infantil 
i Primària

Àmbit temàtic: Perspectiva de gènere, diversitat sexual i afectiva.

Cursos:  Cicle mitjà de Primària (4t curs).

Objectius:  • Reflexionar envers els estereotips sexistes. Veure i viure la diferència com un valor positiu  
  i una oportunitat per a créixer.  
 • Indagar sobre les identitats de gènere i la diversitat familiar.  
 • Respectar la diferència i la diversitat tot analitzant la subjectivitat de cadascuna.

Descripció: La història d’una nena que té dues mares serveix per introduir el tema de l’homosexualitat i  
 com viuen aquest fet les protagonistes del conte. Parlar amb normalitat ens permet prevenir  
 els prejudicis i l’homofòbia. Treballar la diversitat de models familiars i de parella permet que  
 les nenes i els nens expressin i visquin la diversitat que els envolta en la família i les amistats 
 com una oportunitat. 

 Es treballen la socialització de gènere, el sistema sexe-gènere i els conceptes d’igualtat,  
 diferència i diversitat. La metodologia emprada per als tallers és vivencial, participativa i promou 
  l’aprenentatge significatiu.

Durada:   1 h i 30 minuts.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat. 
 Reserves limitades.

Identitats de gènere i diversitat familiar

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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Educació Infantil 
i Primària

Àmbit temàtic: Igualtat de tracte i oportunitats, perspectiva de gènere i desigualtats.

Cursos:  Cicle superior de Primària (5è curs).

Objectius:  • Analitzar com el sistema sexe-gènere crea desigualtats socials entre noies i nois. 
 • Qüestionar els privilegis i les relacions de poder que intervenen en les oportunitats entre  
  noies i nois. 
 • Reflexionar entorn les diferències i singularitats individuals, tot acollint-les.

Descripció: Es realitzen dinàmiques perquè les nenes experimentin el què significa gaudir de privilegis i els  
 nens ser víctima d’una situació injusta. Posteriorment es reflexiona sobre com ens sentim davant 
  les injustícies i es debat sobre les desigualtats en diferents situacions de la vida quotidiana, els rols  
 i els estereotips de gènere. 

 Taller vivencial per treballar les relacions de poder, els privilegis de gènere i la interseccionalitat.

Durada:   1 h i 30 minuts.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

Iguals o diferents?

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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Educació Infantil 
i Primària

Àmbit temàtic:	 Intel·ligència	emocional,	igualtat	de	tracte	i	resolució	de	conflictes.

Cursos:		 Cicle	superior	de	Primària	(6è	curs).

Objectius: 	 •	Reconèixer	les	nostres	emocions	davant	les	agressions	dels	altres	i	treballar	sobre	la	possible	
		 	 resposta	conductual	per	abordar	aquestes	situacions.	
	 •	Reconèixer	l’assertivitat	com	la	resposta	més	adequada	que	ens	permet	defensar-nos	tot		
	 	 respectant	els	altres.

Descripció:	 Es	treballarà	l’escolta	activa	i	l’expressió	de	les	nostres	emocions,	per	aprendre	la	importància	de	
		 la	coherència	i	la	sinceritat	amb	nosaltres	mateixos/-es	i	a	defensar-nos	sense	agredir	altres	
		 persones.	Es	realitzaran	diverses	dinàmiques	de	resolució	de	conflictes	per	treballar	l’assetjament	
	 i	les	agressions.	

	 La	metodologia	emprada	és	vivencial,	participativa	i	promou	l’aprenentatge	significatiu.		
	 Així,	el	grup	classe	intervé	en	diverses	dinàmiques	en	les	que	posen	en	joc	les	seves	pròpies	
		 experiències.

Durada:			 1	h	i	30	minuts.

Preu: 	 Gratuït	per	als	centres	educatius	dels	municipis	de	menys	de	20.000	habitants	de	la	comarca.

Organització	 Emplenar formulari	de	la	pàgina	web	del	Consell	Comarcal	del	Vallès	Occidental.	
i reserves:	 Més	informació	93	727	35	34	o	ccvoc.activitats@ccvoc.cat.		
	 Reserves	limitades.

La resolució de conflictes

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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Educació
Secundària i   
Cicles Formatius

Àmbit temàtic: Perspectiva de gènere, igualtat i nous rols.

Cursos:  Primer cicle d’ESO (1r curs).

Objectius:  Taller diferenciat per a noies i nois.

 Noies: Qüestionar els estereotips convencionals i fomentar l’autoestima, l’assertivitat i la solidaritat 
  entre les companyes, activant estratègies d’apoderament col·lectives i valorant la sororitat vers la 
  rivalitat apresa entre noies, mitjançant un espai d’intercanvi i reflexió per legitimar les diverses 
  vivències, compartint dubtes i inquietuds respecte les relacions afectives i sexuals i aprenent a  
 posar límits i fer-los respectar.

 Nois: Revisar els paràmetres de la masculinitat tradicional i les seves conseqüències negatives en  
 la vivència de la sexualitat i l’afectivitat, potenciant la comunicació fluïda amb els companys basada 
  en el respecte, cura de les persones, comunicació no-violenta i assertivitat. Compartir estratègies  
 de canvi dirigides a l’equitat de gènere.

Descripció: El taller amb noies parteix de la desigualtat que viuen les noies joves en una societat on encara  
 existeixen les desigualtats de gènere. Es vol crear un espai entre noies, segur i còmode, on poder 
  compartir les vivències, parlar de temes que les afecten pel fet de ser noies, i on aprendre a  
 transformar la rivalitat en suport mutu.

 El taller amb nois revisa els paràmetres de la masculinitat tradicional i les seves conseqüències 
  negatives en la vivència de la sexualitat i l’afectivitat dels joves, per trencar amb els valors associats 
 a la masculinitat estereotipada i el masclisme. De manera dinàmica s’aprèn a comunicar i expressar 
  el que se sent de forma no-violenta i assertiva i a respectar les diferents maneres de ser un noi.

L’apoderament femení i les noves masculinitats (taller diferenciat)
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Educació
Secundària i   
Cicles Formatius

L’apoderament femení i les noves masculinitats (continuació)

S’utilitza la metodologia participativa per crear un espai educatiu d’intercanvi i aprenentatge  
col·lectiu, utilitzant suport audiovisual com a reforç de les dinàmiques proposades per tal  
d’analitzar els referents actuals dels i de les joves.

Durada:  2 h.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat. 

Reserves limitades.

Observacions: Es prioritzaran els tallers que es realitzin entre el 25 de novembre i el 20 de maig, dins de la 
Campanya ‘Piula per unes relacions igualitàries’. En el foment de les accions entorn  
el 8 de març ‘Dia de les dones’ i el 25 de novembre ‘Dia per l’eliminació de les violències 
masclistes’.

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/politiques-d-igualtat/piula-contra-la-violencia-masclista
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Educació
Secundària i   
Cicles Formatius

Àmbit temàtic: Discriminacions per identitat sexual o de gènere, desigualtats i interseccionalitat.

Cursos:  Primer cicle d’ESO (2n curs).

Objectius:  • Aprendre a viure la diversitat sexual i de gènere com un valor positiu i enriquidor, sabent distingir 
entre identitat de gènere, expressió de gènere i preferències sexuals. 

• Ampliar l’imaginari sobre formes d’autodefinició personal pel que fa al gènere i la preferència sexual. 
• Detectar discriminacions, desigualtats i violències homo-lesbo-transfòbiques a l’escola i fora. 

Descripció: S’ensenya l’alumnat que viure la diversitat com un valor positiu és un repte molt enriquidor que 
tenim per davant. Mitjançant recursos audiovisuals i activitats participatives, es promou una mirada 
positiva vers la diversitat sexual i de gènere que ajudi a prevenir la discriminació i l’assetjament 
escolar LGBTIfòbic. 

Durada:  2 h.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  

Reserves limitades.

Observacions:  Cal contacte previ amb el professorat per adequar el contingut al grup classe. 
Es prioritzaran els tallers que es realitzin entre el 25 de novembre i el 20 de maig, dins de la 
Campanya ‘Piula per unes relacions igualitàries’. En el foment de les accions entorn  
el 8 de març ‘Dia de les dones’ i el 25 de novembre ‘Dia per l’eliminació de les violències 
masclistes’.

Diversitat sexual i de gènere. 
Prevenció de la discriminació i l’assetjament escolar LGTBIfòbic

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/politiques-d-igualtat/piula-contra-la-violencia-masclista
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Educació
Secundària i   
Cicles Formatius

Àmbit temàtic: Relacions igualitàries i lliures de violències masclistes.

Cursos:  Segon cicle d’ESO (3r curs), Cicles Formatius, Centres de joves i altres.

Objectius:  • Detectar mites sobre l’amor romàntic identificant els diferents estereotips de gènere vinculats a la 
   socialització amorosa diferenciada. 
 • Reflexionar entorn les relacions afectives i sexuals basades en el creixement personal, l’enriquiment 
   mutu i el respecte a la identitat i l’autonomia de l’altre. 
 • Desenvolupar habilitats de comunicació que ajudin a prevenir l’adopció de rols estereotipats en les 
   relacions afectives i sexuals. 

Descripció: L’amor té un espai central en la nostra societat, però sovint el nostre imaginari està carregat de 
  mites que fomenten la desigualtat i potencien relacions abusives i de dependència. Es comparteixen 
  experiències i opinions per desmitificar l’amor romàntic, saber què volem de les relacions afectives  
 i sexuals i com ho podem fer per construir unes relacions afectives sanes i satisfactòries, lliures de 
  gelosies, competitivitat, culpa, etc. 

Durada:   2 h.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat. Reserves limitades.

Observacions:  Es prioritzaran els tallers que es realitzin entre el 25 de novembre i el 20 de maig, dins de la 
  Campanya ‘Piula per unes relacions igualitàries’. En el foment de les accions entorn  
 el 8 de març ‘Dia de les dones’ i el 25 de novembre ‘Dia per l’eliminació de les violències 
  masclistes’. Per veure reportatge d’activitats:  
 Tallers Piula per unes relacions igualitàries.

Desmitificant l’amor romàntic

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/politiques-d-igualtat/piula-contra-la-violencia-masclista
https://www.youtube.com/watch?v=0r5mDkJ7S8Y
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Educació
Secundària i   
Cicles Formatius

Àmbit temàtic: Relacions igualitàries i lliures de violències masclistes.

Cursos:  Segon cicle d’ESO (4t curs), Cicles Formatius, Centres de joves i altres.

Objectius:  • Potenciar una vivència sana de la sexualitat i les relacions afectives. 
• Definir col·lectivament què entem per sexualitat i legitimar les diferents vivències i experiències, 

qüestionant els estereotips de gènere associats a la sexo-afectivitat. 
• Desnaturalitzar els rols sexuals apresos durant la socialització de gènere. 
• Entendre la importància de la salut sexual en un sentit ampli, aprenent com prevenir el contagi de

les malalties de transmissió sexual, així com recursos d’atenció. 
• Conèixer en profunditat els pros i contres dels diferents mètodes anticonceptius. 

Descripció: Taller amb metodologia participativa per crear un espai educatiu d’intercanvi, aprenentatge col·lectiu 
i respecte on sentir-se lliures per parlar, preguntar i compartir, amb suport audiovisual com a reforç 
de les dinàmiques proposades per tal d’analitzar els referents actuals dels i de les joves. 

Durada:  2 h.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  

Reserves limitades.

Observacions:  Es prioritzaran els tallers que es realitzin entre el 25 de novembre i el 20 de maig, dins de la 
Campanya ‘Piula per unes relacions igualitàries’. En el foment de les accions entorn  
el 8 de març ‘Dia de les dones’ i el 25 de novembre ‘Dia per l’eliminació de les violències 
masclistes’. Per veure reportatge d’activitats: Tallers Piula per unes relacions igualitàries.

La sexualitat

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/politiques-d-igualtat/piula-contra-la-violencia-masclista
https://www.youtube.com/watch?v=0r5mDkJ7S8Y
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Àmbit temàtic: Igualtat de tracte i d’oportunitats. Comunicació inclusiva i no sexista.

Cursos:  Segon cicle d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i altres.

Objectius:  • Transmetre als i les joves els criteris bàsics per identificar l’androcentrisme i el sexisme en  
  discursos orals, escrits i audiovisuals, en les seves interaccions de grup i en els productes que 
   consumeixen, per minimitzar les conseqüències al expressar-nos i construir la realitat.  
 • Donar eines pràctiques per estimular el sentit crític, l’ús del llenguatge igualitari i inclusiu i  
  reconèixer estratègies per neutralitzar l’ús sexista del llenguatge. 
 • Fer visible la relació entre llenguatge verbal i no verbal, la construcció de les relacions de gènere  
  i les manifestacions de violència.

Descripció: Definició de gènere, sexisme, androcentrisme, discriminació i violència.   
 La influència dels discursos, textos i imatges en l’imaginari col·lectiu.  
 Productes audiovisuals de consum jove. 
 La presència de les dones a la història i altres ciències a través del llenguatge.  
 Relacions entre iguals i ús de la xarxa. 

   La metodologia aplicada es basa en la cerca d’estratègies interactives facilitant que l’alumnat trobi  
 respostes a partir d’enigmes, interrogants i curiositats, utilitzant com a suport materials audiovisuals  
 i jocs a l’aula. 

 A través d’imatges de publicitat i de llibres de text s’analitzarà el tractament de la diversitat i la   
 igualtat.

Durada:   1 h i 30 minuts.

Les paraules no se les emporta el vent, 
per un ús no sexista del llenguatge

Educació
Secundària i   
Cicles Formatius
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Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca. 

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

Observacions:  Cal contacte previ amb el professorat per adequar el contingut al grup classe.

Les paraules no se les emporta el vent, 
per un ús no sexista del llenguatge (continuació)

Educació
Secundària i   
Cicles Formatius

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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Educació
Secundària i   
Cicles Formatius

Àmbit temàtic: Relacions igualitàries i lliures de violències masclistes. Desigualtats de Gènere.

Cursos:  Batxillerat (1r curs).

Objectius:  • Identificar les diferents manifestacions de les violències masclistes en diferents àmbits, incloent  
  les formes més subtils. 
 • Conèixer la dinàmica del cicle de la violència en les relacions afectives. 
 • Aprendre a situar l’autoestima, el respecte i l’escolta al centre de relacions interpersonals per a  
  que siguin sanes i satisfactòries.

 Descripció: Taller en què es tracta la problemàtica de les violències masclistes a la nostra societat aprofundint 
  en les seves causes, conseqüències i diferents manifestacions, mitjançant l’ús de material  
 audiovisual i dinàmiques participatives per revisar les pautes de les relacions abusives entre joves. 

Durada:   2 h.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

Observacions:  Es prioritzaran els tallers que es realitzin entre el 25 de novembre i el 20 de maig, dins de la 
  Campanya ‘Piula per unes relacions igualitàries’. En el foment de les accions entorn  
 el 8 de març ‘Dia de les dones’ i el 25 de novembre ‘Dia per l’eliminació de les violències 
  masclistes’. Per veure reportatge d’activitats: Tallers Piula per unes relacions igualitàries.

Prevenció de les violències de gènere

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/politiques-d-igualtat/piula-contra-la-violencia-masclista
https://www.youtube.com/watch?v=0r5mDkJ7S8Y
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Educació
Secundària i   
Cicles Formatius

Àmbit temàtic: Relacions igualitàries i lliures de violències masclistes. Desigualtats de Gènere.

Cursos:  Batxillerat (2n curs).

Objectius:  • Conèixer el context social de partida basat en les desigualtats de gènere. 
 • Aprendre a identificar els diferents estereotips de gènere. 
 • Identificar les relacions sexuals o afectives que es basen en el creixement personal, l’enriquiment 
   mutu i el respecte a la identitat i l’autonomia de l’altra. 
 • Conèixer les habilitats de comunicació que ajuden a prevenir l’adopció de rols estereotipats en  
  les relacions afectivosexuals i les violències sexuals.

 Descripció: En aquest taller es parla de tots aquells estereotips i desigualtats de gènere que s’activen en el 
 moment de lligar, reflexionant sobre les emocions que es posen en joc i sobre quin tipus de  
 relacions volem construir, fomentant unes relacions afectives i sexuals sanes i unes habilitats 
  comunicatives que ens permetin relacionar-nos lliurement. 

Durada:   2 h.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

Observacions:  Es prioritzaran els tallers que es realitzin entre el 25 de novembre i el 20 de maig, dins de la 
  Campanya ‘Piula per unes relacions igualitàries’. En el foment de les accions entorn  
 el 8 de març ‘Dia de les dones’ i el 25 de novembre ‘Dia per l’eliminació de les violències 
  masclistes’. Per veure reportatge d’activitats:  
 Tallers Piula per unes relacions igualitàries.

La comunicació afectiva. 
Maneres de lligar... tot s’hi val?

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/politiques-d-igualtat/piula-contra-la-violencia-masclista
https://www.youtube.com/watch?v=0r5mDkJ7S8Y
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Proposta 
d’assessorament 
per a professorat

Àmbit temàtic: Perspectiva de gènere, coeducació, relacions igualitàries i lliures de violències masclistes.

Públic:  Professorat i comunitat educativa. 

Objectius:  • Coeducació: Incorporar la perspectiva de gènere, la mirada inclusiva de minories  
  (interseccionalitat) i la igualtat de tracte entre dones i homes als àmbits curriculars i  
  comunitat educativa.  
 • Disposar d’eines per treballar amb l’alumnat la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones  
  i homes, enfortint les relacions igualitàries i lliures de violències masclistes, i poder transmetre-ho  
  a les famílies.  
 • Reconèixer els mecanismes d’assetjament i ciberassetjament i treballar-ho amb la comunitat 
   educativa.

Descripció: A demanda del professorat es poden realitzar diverses sessions de treball per: 

 Projecte de centre coeducatiu 
 Suport per (re)conèixer què és la coeducació o educació equitativa i no discriminatòria i com es 
  pot treballar en l’àmbit escolar, incorporant dinàmiques coeducatives per visibilitzar l’aportació de 
  les dones als àmbits curriculars i entendre les dinàmiques que operen en la mirada inclusiva en  
 favor de la igualtat de tracte i d’oportunitats. Tenint en compte una perspectiva que integri les  
 cures com una part bàsica de les relacions igualitàries. 

 Violències masclistes 
 Orientacions per treballar la diversitat sexual, les relacions igualitàries i lliures de violències.

Perspectiva de gènere. Assessorament a professorat
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Proposta 
d’assessorament 
per a professorat

Durada:   En funció de la durada de les formacions es pot emfatitzar en eines metodològiques per al treball  
 en grups. Modalitat online. 

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

Perspectiva de gènere. Assessorament a professorat (continuació)

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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Àmbit temàtic: Relacions igualitàries i lliures de violències masclistes. Assetjament i desigualtats de Gènere.

Cursos:  Espais Joves i/o altres equipaments públics.

Objectius:  • A partir de les vivències personals i col·lectives es reflexiona sobre les violències masclistes i  
  s’aprèn a identificar les agressions sexistes i masclistes que ves viuen quotidianament. 
 • Augmentar l’autoestima de les noies i contribuir a millorar la seva seguretat i autonomia. 
 • Aprendre tècniques senzilles d’autodefensa, per defensar-se de les agressions sexistes. 
 • Contribuir a la prevenció de les violències de gènere.

Descripció: Taller per a noies d’introducció a l’autodefensa feminista. Es reflexiona entorn les agressions  
 sexistes amb l’objectiu de guanyar eines per poder eradicar-les. 

Durada:   1 h i 30 minuts o 3 h.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

Observacions:  Activitat per a noies que es pot complementar amb l’activitat l’apoderament femení i les noves 
  masculinitats per als nois (taller separat pels nois). 

 Es prioritzaran els tallers que es realitzin entre el 25 de novembre i el 20 de maig, dins de la 
  Campanya ‘Piula per unes relacions igualitàries’. En el foment de les accions entorn  
 el 8 de març ‘Dia de les dones’ i el 25 de novembre ‘Dia per l’eliminació de les violències 
  masclistes’.

Formació en autoprotecció per a noies

Equipaments 
públics i  
comunitaris

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/politiques-d-igualtat/piula-contra-la-violencia-masclista
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Equipaments 
públics i  
comunitaris

Àmbit temàtic: Igualtat de tracte i oportunitats a través de l’esport. Sexisme i desigualtats de gènere.  
 Interseccionalitat.

Cursos:  Centres educatius (primària i secundària) i equipaments esportius públics.

Objectius:  • Prendre consciència de les desigualtats entre homes i dones i de qualsevol altra opressió  
  derivada del patriarcat.  
 • Contribuir a la prevenció de les violències masclistes, conductes LGTBIfòfiques i altres  
  discriminacions. 
 • Incentivar la inclusió i la igualtat de tracte a través del treball cooperatiu i comunitari.

Descripció: El Korfball és una pràctica esportiva mixta que permet prendre consciència de valors, actituds i 
  comportaments sexistes i discriminatoris tot aprenent i jugant alhora. Es basa en els principis de 
  la cooperació, la no-violència, la no especialització, l’habilitat i la coeducació. És un dels exemples 
  més clars de les possibilitats d’evitar la segregació per sexe a l’esport.

 Es realitzarà una exposició teòrica de 30’ i una sessió pràctica de 1h i 30’. S’explicarà en què  
 consisteix el joc, la composició dels equips i les normes. Cada equip està composat per 4 jugadors  
 i 4 jugadores. Al camp trobarem 16 jugadors/-es (2 equips).

Durada:   2 h.

Preu:  Gratuït per als centres educatius i equipaments esportius dels municipis de menys de 20.000   
 habitants de la comarca.

Practiquem Korfbal al Vallès Occidental novetat
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Equipaments 
públics i  
comunitaris

Practiquem Korfbal al Vallès Occidental (continuació) 

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  

Reserves limitades.

Observacions:  Es dotarà als centres educatius i/o equipaments municipals de material per poder desenvolupar 
sessions de korfball de forma autònoma, amb un seguiment d’especialistes en aquest esport,  
amb el compromís de realitzar l’activitat de forma periòdica o crear un equip estable de korfball. 

Aquesta acció forma part del programa Al Vallès Occidental xiulem fora de joc a  
l’LGTBI-fòbia del Consell Comarcal, dins del qual es desenvolupen més activitats. 

novetat

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/02/15/el-consell-comarcal-anima-les-entitats-esportives-i-ajuntaments-del-valles-occidental-a-xiular-fora-de-joca-a-l-lgtbi-fobia-coincidint-amb-el-dia-internacional-contra-l-homofobia-al-futbol
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/02/15/el-consell-comarcal-anima-les-entitats-esportives-i-ajuntaments-del-valles-occidental-a-xiular-fora-de-joca-a-l-lgtbi-fobia-coincidint-amb-el-dia-internacional-contra-l-homofobia-al-futbol
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Educació Infantil 
i Primària

Àmbit temàtic: Prejudicis i rumors, diversitat, convivència i acomodació intercultural.

Cursos:  A partir de 4 anys, públic familiar.

Objectius:  • Reflexionar sobre la diversitat d’orígens culturals i la convivència.  
 • Sensibilitzar sobre la importància de lluitar contra els rumors i els estereotips i donar valor a la 
   diversitat cultural que ens envolta.

Descripció: Es tractaran els rumors, els estereotips sobre les persones d’orígens diversos i el reconeixement  
 del valor de la diversitat cultural, des del model intercultural. 

 L’oferta s’ha adaptat a modalitat online sota el nom de ‘Espectacle virtual Titelles antirumors: 
  A Babel en patinet’, una comèdia de titelles dirigida a l’alumnat d’infantil i 1r cicle de primària que 
  vol fer una representació de teatre divertida i emocionant basada en les relacions interculturals dels 
  seus personatges i que posi de relleu les virtuts de la perspectiva crítica dels agents antirumors. 

 En Bilal arriba a Babel buscant família que encara no coneix. Allà descobreix que hi corre un rumor  
 inexplicable: “No es pot riure! Riure és molt dolent i a més, s’encomana”. En Bilal pregunta, però  
 ningú li sap respondre el perquè d’una prohibició tan antipàtica. Haurà de desmuntar el rumor  
 que fa que tothom cregui que no pot riure i enfrontar-se als entrebancs que li posa en Manelic  
 i l’escombraire, que no para d’escampar rumors a tort i a dret. Juntament amb la valenta Marina i  
 amb l’ajuda de l’àvia Pessigolles, en Bilal lluitarà com un agent antirumors per tal que al poble s’hi  
 pugui tornar a riure lliurement.

Durada:   Durada de l’espectacle: 40-45 minuts. 

Titelles antirumors: A Babel en patinet online
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Educació Infantil 
i Primària

Titelles antirumors: A Babel en patinet (continuació)

Preu:  Gratuït per tots els centres educatius i equipaments culturals de la comarca. 

Organització Si voleu visionar l’espectacle i rebre el material de suport només heu d’omplir el següent  
i reserves: formulari d’inscripció. Una vegada el rebem, ens posarem en contacte amb vosaltres i us farem 
  arribar 2 links: un amb l’espectacle (que podreu visionar tantes vegades com creieu necessari 
  durant el curs) i un altre amb el vídeo pedagògic, per treballar qüestions relatives a la  
 immigració i la diversitat cultural a l’aula. 

 Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat. 

online

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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Àmbit temàtic: Solidaritat, convivència i acomodació intercultural.

Cursos:  Cicle inicial de Primària (1r i 2n curs).

Objectius:  • Conscienciar i sensibilitzar sobre les diferències entre cultures. 
 • Conèixer la cultura senegalesa i el continent africà.

Descripció: A través de les imatges es relata la història de la Nafy, una nena de 9 anys que viu en un poblat rural  
 del sud de Senegal. Podrem observar la realitat quotidiana de la Nafy (habitatge, família, alimentació, 
  educació, temps lliure, sanitat...) per fer conscient l’alumnat de la realitat dels nens i les nenes  
 africans i de les diferències entre la seva i la nostra cultura.

 L’activitat finalitza amb un conte tradicional senegalès “La serp i la noia”.

Durada:   1 h.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca. 

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

Observacions:  Com a material de suport, podeu consultar contes tradicionals mandingues, a través de 
  l’Associació Afrocatalana d’Acció Solidària.

Educació Infantil 
i Primària

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
http://afrocatala.blogspot.com/p/la-serp-i-la-noia.html
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Educació Infantil 
i Primària

Acollir la diferència intercultural

Àmbit temàtic: Solidaritat, convivència i acomodació intercultural.

Cursos:  Cicle mitjà de Primària (3r i 4t curs).

Objectius:  • Reconèixer l’origen mestís de la majoria de l’alumnat. Entendre el fenomen de la migració.  
 • Per què les persones emigren? 
 • Experimentar les dificultats i problemes que podem trobar al conviure o interactuar amb  
  persones que tenen costums diferents als nostres. 
 • Descobrir la importància del llenguatge no verbal en la comunicació entre les persones. 
 • Fomentar el sentiment d’empatia, treballant la capacitat de situar-se en el lloc de l’altre i  
  compartir les experiències.

Descripció: Joc de simulació sobre la trobada entre persones de 2 cultures totalment diferents, per analitzar la 
  creació d’estereotips i percepcions d’altres cultures. La classe es divideix en 2 subgrups (un de cada 
  cultura diferenciada). Un cop familiaritzats amb les seves pautes culturals, s’inicien les visites d’una 
  cultura a l’altra, amb l’objectiu de conèixer-les i integrar-s’hi. Els/les emigrants/immigrants intentaran, 
  escoltant i mirant, esbrinar i entendre els trets més característics de la cultura visitada. No es poden 
  fer preguntes, ni parlar. Quan tothom ha visitat l’altra cultura es dona el joc per acabat i comença la 
 posada en comú. Cada grup haurà de definir l’altre i s’analitzaran els processos que han viscut.

Durada:   1 h i 30 minuts.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca. 
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Educació Infantil 
i Primària

Acollir la diferència intercultural (continuació)

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  

Reserves limitades.

Observacions:  Es necessiten 2 aules contigües o molt a prop una d’altra, amb pissarra i guix.

Es proposa que cada alumne/a complementi, amb l’ajuda de la seva família, una taula  
amb els noms dels llocs d’origen dels membres de les diverses generacions de les seves  
famílies. Plasmar la informació recollida en un mural o similar per compartir amb la  
comunitat educativa.

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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Educació Infantil 
i Primària

Un viatge no triat

Àmbit temàtic: Cultura de la pau, solidaritat, asil i refugi, convivència i acomodació intercultural.

Cursos:  Cicle superior de Primària (5è i 6è curs).

Objectius:  • Identificar l’impacte de la guerra sobre les persones refugiades. 
 • Introduir els conceptes de “conflicte” i “resolució pacífica”. 
 • Presentar la feina de les ONG de cooperació, d’assistència humanitària i de lobby.  
 • Entendre els efectes de les guerres en la infància i fomentar el sentiment d’empatia envers les 
   persones que les pateixen.

Descripció: Joc de simulació i de taula. La sessió s’inicia amb una petita pluja d’idees per definir els conceptes  
 de “convivència” i “conflicte”. A continuació, a partir d’experiències properes a l’alumnat, s’analitza el  
 concepte de conflicte des d’una perspectiva àmplia (tipus, causes, conseqüències, possibles  
 solucions, etc.). Posteriorment s’analitzen les causes i conseqüències dels conflictes que es  
 transformen en conflictes armats i dels quals tenim exemples propers a la Mediterrània, en especial 
  amb la guerra de Síria. En el decurs del joc, els i les jugadores viuran les diferents vicissituds que  
 han d’afrontar les persones refugiades en el seu viatge cap a un lloc segur. Per acabar, es fa una  
 posada en comú del contingut de la sessió amb un debat.

Durada:   1 h i 30 minuts.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca. 

novetat
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Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  

Reserves limitades.

Observacions:  Es necessita un espai ampli pel tauler del joc, al centre de l’aula, al terra o agrupant 16 taules 
individuals formant-ne una de gran, de manera que tot el grup-classe segui al seu voltant.  
A més, cal una pissarra digital o canó de projecció amb accés a Internet.

Aquest taller és pot realitzar com activitat complementària dins de l’exposició itinerant per  
combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat, Viatge a Tatinutropo, que es pot  
sol·licitar al Consell Comarcal.

Educació Infantil 
i Primària

novetatUn viatge no triat (continuació)

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/06/21/el-consell-comarcal-mostra-a-l-exposicio-viatge-a-tatinutropo-la-realitat-que-es-troben-les-persones-refugiades-quan-arriben-a-un-nou-territori
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Educació
Secundària i   
Cicles Formatius

Parlem de refugi

Àmbit temàtic: Cultura de la pau, solidaritat, asil i refugi, convivència i acomodació intercultural.

Cursos:  Primer cicle d’ESO (1r i 2n curs).

Objectius:  • Analitzar els factors d’empenta i d’atracció per tal de migrar.  
 • Valorar que és indispensable per a la supervivència i el desenvolupament.  
 • Relacionar les necessitats humanes amb els drets humans.  
 • Sentir empatia amb les persones que es veuen forçades a marxar de casa seva.

Descripció: S’introdueix el tema de la migració amb una pluja d’idees sobre les raons per les quals les persones 
  es mouen d’un lloc a l’altre. A continuació es demana l’alumnat que imagini que han de fugir de  
 casa de cop i volta i que només poden prendre 3 coses amb ells. Es formen grups de 5 o 6 alumnes 
  per explicar als/les altres les raons de les seves decisions. 

 Després consensuaran 9 d’aquests objectes que s’emporten en un vaixell on compartiran part del 
  viatge. El vaixell es veurà sotmès a 3 incidents durant la navegació (per cada incident els grups hauran 
 de triar alguns objectes que es perden). 

 Finalment al arribar al nou país cada grup ha d’explicar els altres amb quins objectes han arribat. 
  Durant tota l’activitat es reflexiona sobre acords/desacords, necessitats, supervivència física,  
 emocional i espiritual, xocs culturals...

Durada:   1 h - 1 h i 30 minuts.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca. 
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Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

Observacions:  Es necessiten al menys 3 targetes en blanc per cada alumne/-a i retoladors de colors. 
 Aquest taller és pot realitzar com activitat complementària dins de l’exposició itinerant 
 per combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat, Viatge a Tatinutropo,  
 que es pot sol·licitar al Consell Comarcal.

Parlem de refugi (continuació)

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/06/21/el-consell-comarcal-mostra-a-l-exposicio-viatge-a-tatinutropo-la-realitat-que-es-troben-les-persones-refugiades-quan-arriben-a-un-nou-territori
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Educació
Secundària i   
Cicles Formatius

I tu, com ho veus?

Àmbit temàtic: Prejudicis i rumors, diversitat, convivència i acomodació intercultural.

Cursos:  Opció A: 1r cicle d’ESO (1r i 2n curs)  Opció B: 2n cicle d’ESO (3r i 4t curs).

Objectius:  • Distingir diverses maneres de percebre el món o una mateixa realitat i la seva influència a l’hora  
  de relacionar-nos. 
 • Aprendre a identificar què hi ha de bo en la mirada de l’altre, per construir descripcions més  
  completes del món. 

Descripció: Activitat creativa que mostra les diferents maneres de percebre una mateixa realitat per despertar la  
 consciència crítica de prejudicis i rumors sobre la diversitat. 

 Opció A:  
 Percebre i identificar objectes de diferents procedències des de diferents òptiques dins l’aula  
 (tetera marroquí, matrioska russa, gat de la sort xinès, màscara africana, porró, Ganisha hindú, bola  
 del món, monedes, etc.) treballant la diversitat d’enfocaments sobre la mateixa realitat.  
 Posteriorment es debatrà en grup i per analogia les diferents percepcions del fet migratori i la   
 convivència intercultural. 

 Opció B:  
 El taller es divideix en 2 parts. La primera, lúdica, en la que afloren estereotips diversos a través 
  d’un joc grupal de penjar etiquetes a diferents personatges en funció únicament d’un tret exterior.  
 La segona exemplifica les reflexions expressades pel grup durant el joc a través de fragments   
 curts de pel·lícules i espots audiovisuals que en alguns casos apunten a l’emotivitat i en d’altres  
 al sentit de l’humor. L’activitat finalitza amb un experiment sobre la selectivitat de la nostra percepció:   
 veiem allò que estem disposats a veure i aquest és un poderós mecanisme que reforça els  
 estereotips socials.

Durada:   2 h.
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Educació
Secundària i   
Cicles Formatius

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca. 

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

Observacions: Aquest taller és pot realitzar com activitat complementària dins de l’exposició itinerant per 
  combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat, Viatge a Tatinutropo, que es pot  
 sol·licitar al Consell Comarcal.  

 També es pot complementar amb activitats del dossier per al professorat:  
 Material didàctic complementari a l’exposició itinerant per combatre prejudicis i  
 rumors sobre la diversitat, Viatge a Tatinutropo, que es pot sol·licitar al Consell Comarcal.

 Veure el reportatge de l’activitat: I tu, com ho veus?

I tu, com ho veus? (continuació)

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/06/21/el-consell-comarcal-mostra-a-l-exposicio-viatge-a-tatinutropo-la-realitat-que-es-troben-les-persones-refugiades-quan-arriben-a-un-nou-territori
https://www.youtube.com/watch?v=olubyKzx2bE&list=PLYBpBwUAGvaA_rE1v5Cqfr_oatY4AxzoH&index=8
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Educació
Secundària i   
Cicles Formatius

Vacuna’t contra els rumors i les fake news

Àmbit temàtic: Prejudicis i rumors, diversitat, igualtat de tracte, convivència i acomodació intercultural.

Cursos:  2n cicle ESO (3r i 4t curs), Batxillerat, Cicles i Formació Ocupacional. 

Objectius:  • Identificar i desmuntar prejudicis, estereotips i rumors racistes i les fake news i discursos  
  d’odi a les xarxes socials que se’n deriven. 
 • Reconèixer la responsabilitat que tenim tots i totes per a contribuir a una bona convivència al  
  centre educatiu i a les aules. 
 • Desenvolupar l’empatia i el pensament crític dels i les joves.

Descripció: El taller és una invitació a revisar els missatges negatius que rebem sobre les persones de diferents 
  orígens i bagatges culturals i comprendre els efectes múltiples que tenen en la convivència i en 
  les pròpies persones afectades. 

 Una invitació a, d’una banda, empatitzar i humanitzar a l’altre com a antídot contra els discursos  
 d’odi i les fake news; i de l’altra, a mirar cap endins i cap a la pròpia convivència i diversitat a l’aula.

Durada:   2 h.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca. 

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

novetat

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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Educació
Secundària i   
Cicles Formatius

novetatVacuna’t contra els rumors i les fake news (continuació)

Observacions:  Aquest taller és pot realitzar com activitat complementària dins de l’exposició itinerant per 
  combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat, Viatge a Tatinutropo, que es pot  
 sol·licitar al Consell Comarcal. 

 I es pot complementar amb activitats del dossier per al professorat:  
 Material didàctic complementari a l’exposició itinerant per combatre prejudicis i  
 rumors sobre la diversitat, Viatge a Tatinutropo, que es pot sol·licitar al Consell Comarcal.

http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/06/21/el-consell-comarcal-mostra-a-l-exposicio-viatge-a-tatinutropo-la-realitat-que-es-troben-les-persones-refugiades-quan-arriben-a-un-nou-territori
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Educació
Secundària i   
Cicles Formatius

Desmuntant rumors al voltant de les persones refugiades

Àmbit temàtic: Asil i refugi, Cultura de la pau, solidaritat, convivència i acomodació intercultural.

Cursos:  Batxillerat, Cicles Formatius i Formació Ocupacional. 

Objectius:  • Capacitar l’alumnat en la interpretació i avaluació de la informació que, per diferents mitjans de 
   comunicació, pot rebre sobre la realitat de les persones refugiades. 
 • Evidenciar els conflictes d’interessos que s’amaguen darrera la manipulació de la informació  
  que corre al voltant dels moviments de les persones refugiades. 
 • Desmuntar els rumors que circulen entre la societat al voltant de les persones refugiades.

Descripció: Mitjançant la projecció d’un material audiovisual, es reflexiona en grup i es convida l’alumnat a posar 
  sobre la taula expressions, idees, comentaris i manifestacions que hagin pogut sentir al seu entorn. 
  Amb posterioritat i en grups reduïts, es treballa a partir de la lectura de diferents reculls d’informació 
  sobre els estereotips més comuns en relació a les persones refugiades. Finalment cada grup debat  
 i elabora un breu document de síntesi d’evidències i una conclusió final, que es comenta amb tot el 
  grup reunit de nou.

Durada:   1 h i 30 minuts - 2 h.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca. 

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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Educació
Secundària i   
Cicles Formatius

Desmuntant rumors al voltant de les persones refugiades (continuació)

Observacions:  Cal una pissarra digital o canó de projecció amb accés a Internet i altaveus.

 Aquest taller és pot realitzar com activitat complementària dins de l’exposició itinerant per 
  combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat, Viatge a Tatinutropo, que es pot  
 sol·licitar al Consell Comarcal.  

 També es pot complementar amb activitats del dossier per al professorat:  
 Material didàctic complementari a l’exposició itinerant per combatre prejudicis 
 i rumors sobre la diversitat, Viatge a Tatinutropo, que es pot sol·licitar al  
 Consell Comarcal.  

http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/06/21/el-consell-comarcal-mostra-a-l-exposicio-viatge-a-tatinutropo-la-realitat-que-es-troben-les-persones-refugiades-quan-arriben-a-un-nou-territori
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Proposta 
d’assessorament 
per a professorat

Migracions i convivència intercultural. Assessorament a professorat.

Àmbit temàtic: Acollida, migracions, convivència i acomodació intercultural.

Públic:  Professorat i comunitat educativa. 

Objectius:  • Incorporar la mirada inclusiva i respectuosa vers la diversitat cultural i religiosa. Empatitzar amb 
   l’alteritat. Reconèixer la diferència.  
 • Disposar d’eines per treballar amb l’alumnat les discriminacions per raó d’origen. Diferenciar 
  entre valors, actituds i comportaments xenòfobs i reconèixer com operen els prejudicis,  
  els estereotips i les conductes xenòfobes, així com les conductes intolerants o ‘microracistes’.   
 • Prevenir i/o detectar conductes de radicalització a moviments ultradretans i/o religiosos. 

Descripció: A demanda del professorat es poden realitzar diverses sessions de treball de suport a la  
 incorporació de la mirada inclusiva al centre per visibilitzar l’aportació de les minories als àmbits 
  curriculars i entendre les dinàmiques que operen en favor de la igualtat de tracte i d’oportunitats. 

 O bé per prevenir i/o treballar els processos de discriminacions i desigualtats entorn la diversitat  
 social i cultural, per reconèixer conductes intolerants.

Durada:   En funció de la durada de les formacions es pot emfatitzar en eines metodològiques per al treball  
 en grups.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca. 

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat. 
 Reserves limitades.

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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Equipaments 
públics i  
comunitaris

Viatge a Tatinutropo. Exposició itinerant per combatre  
prejudicis i rumors sobre la diversitat 

Àmbit temàtic: Acollida, solidaritat, migracions, refugi, interculturalitat i convivència.

Públic:  Centres educatius i equipaments municipals (espais joves, biblioteques, centres cívics...) 
 del Vallès Occidental. 

Objectius:  • Incorporar la mirada inclusiva i respectuosa vers la diversitat cultural. Empatitzar amb l’alteritat. 
 • Reconèixer la diferència. 
 • Fomentar la convivència i promoure la reflexió sobre el procés migratori, així com la realitat de  
  les persones refugiades.  
 • Combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat.  
 • Conèixer la situació en origen de les persones refugiades. 

Descripció: L’exposició “Viatge a Tatinutropo” és un mostra itinerant per sensibilitzar a la joventut i a la ciutadania 
  en general sobre la realitat les persones immigrades i refugiades, posant l’èmfasi en la necessitat de 
  qüestionar prejudicis i estereotips, així com desfer rumors que corren al voltant d’aquestes persones 
 i col·lectius.

Durada:   Temps previst i acordat per l’exposició.

Preu:  Les despeses de desplaçament. 

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

Observacions:  L’exposició Tatinutropo es pot complementar amb altres materials i que es poden sol·licitar al 
 Consell Comarcal.

novetat

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/06/21/el-consell-comarcal-mostra-a-l-exposicio-viatge-a-tatinutropo-la-realitat-que-es-troben-les-persones-refugiades-quan-arriben-a-un-nou-territori
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Àmbit temàtic: Prevenció dels trastorns de conducta alimentària. Vida saludable i comportaments de risc.

Cursos:  Cicle mitjà i superior d’Educació Primària.

Objectius:  • Treballar el respecte a la diversitat corporal.  
 • Afavorir una bona autoestima i una imatge corporal positiva.  
 • Facilitar espais de reflexió i d’aprenentatge per a la prevenció dels trastorns de la conducta  
  alimentària, potenciant els principals factors que protegeixen davant aquestes malalties  
  (autoestima, satisfacció corporal i sentit crític).

Descripció: El Mirall fantàstic • Cicle mitjà (3r i 4t)  
 A través del dibuix els infants descobreixen el valor d’estimar-se a si mateixos.

 Amb el cos no s’hi juga • Cicle superior (5è i 6è)  
 Els infants treballen el respecte per la diversitat corporal d’una forma lúdica, aprenent a interessar-se 
  per la nutrició i descobrint com implicar-se amb l’alimentació.

Durada:   2 h.

Preu:  Gratuït per a centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants. 

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

Observacions:  S’ofereix una formació per a professorat específica i àmplia sobre els aspectes bàsics dels TCA  
 i la seva detecció precoç, de 16 hores, que es realitza durant el juliol.

 Veure reportatge de l’activitat:  
 Taller de prevenció dels trastorns alimentaris.

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
https://www.youtube.com/watch?v=-_O-PHuK5qs
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Àmbit temàtic: Àmbit de vida saludable i comportaments de risc.

Cursos:  ESO, Batxillerat, Cicles Formatius.

Objectius:  • Treballar el respecte a la diversitat corporal.  
 • Afavorir una bona autoestima i una imatge corporal positiva.  
 • Facilitar espais de reflexió i d’aprenentatge per a la prevenció dels trastorns de la conducta  
  alimentària, potenciant els principals factors que protegeixen davant aquestes malalties  
  (autoestima, satisfacció corporal i sentit crític).

Descripció: M’agrado tal com soc I • Primer cicle d’ESO (1r i 2n) 
 Taller que permet desenvolupar el sentit crític vers el model de bellesa actual i la difusió que en fan els  
 mitjans de comunicació. Treballa l’autovaloració que fan de sí mateixos i la importància d’agradar-se a  
 partir d’activitats pràctiques.

 M’agrado tal com soc II • Segon cicle d’ESO (3r i 4t) 
 Taller que reflexiona, més elaboradament, sobre la pressió d’estar prim, donant eines a les i les  
 joves per a que aprenguin a valorar el seu cos de forma positiva, a ser crítics amb el model de  
 bellesa actual i adquirir un estil de vida saludable.

 Mites i hàbits alimentaris • Batxillerat i Cicles Formatius 
 Activitat de reflexió sobre dietes miraculoses, recompte de calories i les estratègies dels més joves per 
 aprimar-se, així com la seva relació amb els trastorns de la conducta alimentària. Els missatges  
 publicitaris, la valoració social de la imatge corporal... res no s’escaparà al pensament crític dels i les  
 joves desprès d’aquests tallers.

 Dona la talla • Batxillerat i Cicles Formatius 
  Taller on es debat sobre la pressió social per estar prim/a i assemblar-se a l’ideal de bellesa  
 imperant. La reflexió permetrà descobrir eines per fer-hi front i sensibilitzar-los en la lluita contra  
 els trastorns de la conducta alimentària.

Tallers de prevenció dels trastorns alimentaris (Secundària)
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Durada:   2 h.

Preu:  Gratuït per a centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants.  

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat. 
 Reserves limitades.

Observacions:  S’ofereix una formació per a professorat específica i àmplia sobre els aspectes bàsics dels TCA  
 i la seva detecció precoç, de 16 hores, que es realitza durant el juliol.

 Veure reportatge de l’activitat: Taller de prevenció dels trastorns alimentaris.

Tallers de prevenció dels trastorns alimentaris (Secundària) (continuació)

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
https://www.youtube.com/watch?v=-_O-PHuK5qs
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Àmbit temàtic: Sensibilització i prevenció d’addiccions. Vida saludable i comportaments de risc.

Cursos:  Cicle superior d’Educació Primària, ESO i Batxillerat. 

Objectius:  • Promoure el desenvolupament integral dels i les joves i adolescents en els àmbits personal,  
  familiar, educatiu i social, buscant afavorir la seva maduresa i evolució personal i grupal. 
 • Afavorir en el jovent l‘autoconeixement i el coneixement del seu entorn, així com les possibilitats 
  de participació en ell. 
 • Donar les eines necessàries perquè les i els adolescents aprenguin a controlar els seus impulsos. 
 • Promoure hàbits i estil de vida saludables. 
 • Oferir i promoure recursos alternatius d’oci i temps lliure saludables. 
 • Prevenir i/o reduir el consum problemàtic de drogues.

Descripció: S’ofereixen 3 tipus de xerrades-tallers i durant les sessions educatives s’anirà combinant l’explicació 
  teòrica de continguts per part de la tècnica, junt amb les demandes i necessitats de cada aula.

 Per fomentar la participació de tots els membres es duran a terme dinàmiques de grup quan 
  calgui i es proposaran exercicis i pràctiques a través de roles-playings. 
 
 Educar en les TIC 
 Durant la sessió es combinarà l’explicació amb la participació de l’alumnat per tal de donar  
 informació objectiva i argumentada sobre l’ús de les TIC.  
 Es dotarà d’eines i estratègies per adquirir capacitat crítica ver el bon ús i donar pautes necessàries 
  per a reduir els riscos.  
 S’informarà als i les joves sobre les addiccions sense substància relacionades amb les TIC, poden 
  identificar abusos i problemàtiques i poder gestionar-les. 

Tallers de prevenció d’addiccions
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 Drogues. I tu què en saps?  
 A partir de la informació i dubtes aportats pel grup s’abordarà informacions clares sobre drogues  
 i l’ús d’aquestes.Es facilitaran eines per gestionar situacions de risc alhora que s’informarà sobre  
 les addiccions i abusos de substàncies. A partir del diàleg es conscienciarà i sensibilitzarà sobre   
 les possibles efectes de prendre drogues de manera regular.  
 Es facilitarà informació sobre serveis i recursos. 

 Sota pressió. Habilitats socials i pressió de grup  
 Es treballarà sobre la importància del respecte, el diàleg, la tolerància i la presa de decisions.  
 A través de la participació del grup es reflexionarà sobre com ens relacionem, com ens  
 comportem i comuniquem.  
 Es fomentarà la reflexió crítica i grupal respecte a les relacions de grup i la pressió que aquest 
  pot exercir (drogues, relacions, sexe...).

 Els continguts específics varien en funció del públic destinatari.

Durada:   1 h.

Preu:  Gratuït per a centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants. 

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat. 
 Reserves limitades.

Prevenció d’addiccions (continuació)

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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Àmbit temàtic: Sensibilització i prevenció de l’assetjament i ciberassetjament. Comportaments de risc.  
 Igualtat i violències masclistes.

Cursos:  Des del 2n cicle de Primària fins a Batxillerat. 

Objectius:  Identificar i visibilitzar les formes en què es presenta l’assetjament a l’escola, entendre el fenomen,  
 i alhora proporcionar eines clau de prevenció i intervenció per combatre’l.

Descripció: Fent èmfasi en una prevenció i educació activa i experiencial, el taller combina dinàmiques  
 participatives, suport audiovisual i eines de teatre de l’omprimida.  
 Al llarg de les sessions es treballen: 
 • Tipus de violència 
 • Assetjament i ciberassetjament: característiques, rols i dinàmica. 
 • El rol de l’observador/-a: solucions individuals i col·lectives davant una situació d’assetjament. 
 • Comunitat educativa: solucions col·lectives a nivell micro i macro.

 Els continguts específics varien en funció del públic destinatari.

Durada:   4 h (organitzades en sessions de mínim 2 h).

Preu:  Gratuït per a centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants. 

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat. Reserves limitades.

Observacions:  Espai tipus sala de cos/dansa o equivalent: espai ampli. Es pot sol·licitar l’adequació del contingut  
 del taller segons l’edat i la temàtica que es vulgui treballar (assetjament sexual a les xarxes a través  
 del sexpreading i/o altres pràctiques, lgtbifòbia, enfocament amb perspectiva de gènere, etc.). 

 Veure reportatge de l’activitat:  
 Taller de prevenció de l’assetjament.

Sensibilització i prevenció de l’assetjament i el ciberassetjament

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
https://www.youtube.com/watch?v=IlC1v_k-9ww&feature=youtu.be
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Àmbit temàtic: Sensibilització i prevenció de l’assetjament i el ciberassetjament. Comportaments de risc.

Públic:  Professorat i comunitat educativa.  

Objectius:  Identificar i donar visibilitat a les formes en què es presenta l’assetjament a l’escola, entendre el 
  fenomen i alhora proporcionar eines clau de prevenció i intervenció per combatre’l.

Descripció: El maltractament entre iguals o ‘bullying’ és una realitat que ha existit en els centres educatius  
 des de sempre, i que durant dècades s’ha considerat un procés normal dins d’una cultura del  
 silenci que ajudava a la seva perpetuació. Avui però les investigacions, així com la mediatització  
 i les noves tecnologies, han posat de manifest la gravetat d’aquest fenomen que s’entén com una 
  problemàtica social que no només afecta a la víctima i al seu agressor/a sinó que repercuteix en 
  tota la comunitat educativa. Davant d’aquesta responsabilitat compartida, tots i totes tenim molt  
 a fer. A la sessió s’exploren les causes i conseqüències de l’assetjament escolar i què és el que  
 sosté aquest fenomen. De forma vivencial, participativa i creativa es promou la reflexió i cerca de 
  solucions col·lectives per a donar-hi resposta. 

 Tipus de violència. Assetjament i ciberassetjament: característiques, rols i dinàmica.  
 El rol d’observació: solucions individuals i col·lectives davant una situació d’assetjament.  
 Els continguts específics varien en funció del públic destinatari (professorat o famílies).

Durada:   2 - 3 h. 

Preu:  Gratuït per a centres educatius dels municipis de menys de 20.000 habitants.   

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat. Reserves limitades.

Observacions:  Fent èmfasi en la prevenció i educació activa i experiencial, es  
 combinen dinàmiques participatives, suport audiovisual i eines  
 de teatre de l’opressió. 

Proposta 
d’assessorament 
per a professorat

Prevenció de l’assetjament i ciberassetjament escolar (bullying) 
Assessorament a professorat i famílies

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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novetat

Àmbit temàtic:	 Els	usos	de	l’aigua,	contaminació	i	sanejament,	deforestació	i	emergència	climàtica.

Cursos:		 1r	i	2n	cicle	de	Primària.	

Objectius:  Aprendre	sobre	els	diversos	usos	de	l’aigua,	reflexionar	sobre	la	importància	de	l’aigua	a	la		
	 nostra	vida	i	com	aquest	bé	tan	imprescindible	es	pot	veure	amenaçat	per	la	contaminació	
	 o	el	canvi	climàtic.

Descripció: El	taller	es	desenvolupa	al	voltant	del	“Joc	de	l’aigua”.	Els	nens	i	les	nenes	podran	posar-se		
	 a	la	pell	d’algun	dels	personatges	del	conte	“Auka:	la	granota	amazònica”.	Hauran	de	resoldre	
		 enigmes	i	reptes	sobre	diversos	temes	relacionats	amb	l’aigua,	el	canvi	climàtic	i	la	contaminació	
	 i	llançar	els	daus	amb	l’objectiu	d’anar	avançant	caselles	fins	arribar	a	la	meta.	.

Durada:			 45	minunts	-	1	h.

Preu: 	 Gratuït	per	a	centres	educatius	dels	municipis	de	menys	de	20.000	habitants.

Organització Emplenar	formulari	de	la	pàgina	web	del	Consell	Comarcal	del	Vallès	Occidental.	
i reserves:	 Més	informació	93	727	35	34	o	ccvoc.activitats@ccvoc.cat.	
	 Reserves	limitades.

Observacions:		 Es	necessita	un	espai	pla	per	instal·lar	el	“joc	de	taula”	a	terra.		
	 El	joc	és	imprès	sobre	una	lona	de	2x2	metres.

El Joc de l’aigua

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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novetat

Àmbit temàtic: Energies renovables. Biomassa.

Cursos:  Cicle mitjà i superior de Primària. 

Objectius:  • Analitzar i conèixer la importància en la gestió forestal per garantir la cura, la millora i l’aprofitament 
   responsable dels boscos per tal d’evitar esdeveniments com incendis, plagues o sequera. 
 • Descobrir la biomassa com el conjunt de la matèria orgànica d’origen vegetal o animal que es pot 
   utilitzar com a combustible per generar energia. 
 • Observar la importància de disposar d’una caldera per l’obtenció de Biomassa.

Descripció: Joc sobre la biomassa. L’alumnat es converteix en Agents de la Biomassa, i han d’aconseguir que  
 a la comarca s’utilizi l’energia de la biomassa de la manera més sostenible possible. Hauran de 
  resoldre dues missions, en les quals té molta importància l’atzar, el diàleg i la presa de decisions 
  comunes i ràpides per tal d’assegurar l’energia sostenible a la seva comarca.

Durada:   1 h.

Preu:  Gratuït per als centres educatius de la comarca.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat. 
 Reserves limitades.

Observacions:  Es facilitarà el joc físic o bé en format pdf per imprimir i retallar. El taller es pot complementar  
 amb l’activitat prèvia “Introducció a la biomassa”, guiada pel o la docent, per introduir conceptes 
 i conèixer què sap l’alumnat sobre la biomassa.

Del bosc a la caldera!

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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novetat

Àmbit temàtic: Energia solar fotovoltaica. Autoconsum.

Cursos:  1r i 2on cicle d’ESO. 

Objectius:  • Prendre consciència del potencial de l’energia solar per a proveir l’electricitat d’una casa,  
  a través de l’experiència. 
 • Donar a conèixer, d’una manera experimental, els avantatges de les energies renovables a nivell 
   econòmic, en l’impacte al medi ambient i també en les relacions Nord-Sud.  
 • Experimentar amb l’electricitat d’origen solar i els elements bàsics d’aquest tipus d’instal·lació.

Descripció: Primer es fa una xerrada amb suport audiovisual, per introduir la importància del canvi cap a  
 les energies renovables i els conceptes bàsics sobre la fotovoltaica en concret.  
 Després es realitza el muntatge de quatre maquetes d’una casa solar fotovoltaica autònoma 
  en grups d’alumnes. L’alumnat farà tota la instal·lació elèctrica (cablejat, punts de llum, timbres,  
 mòduls solars i bateries).  
 Finalment al pati, es realitza la comprovació de l’energia consumida i produïda, i es fan diverses 
  proves (orientació i inclinació de mòduls, simulació d’un dia ennuvolat, producció amb 1, 2 o 3 
  plaques solars, etc.). I s’anoten les dades i conclusions en un dossier.

Durada:   2 h.

Preu:  Gratuït per als centres educatius dels municipis de la comarca amb menys de 50.000 habitants.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ccvoc.activitats@ccvoc.cat. Reserves limitades.

Observacions:  El taller s’inicia a l’aula però després es surt al pati a fer les comprovacions sobre l’energia  
 consumida i produïda. Es recomana sol·licitar-lo per a 2 o 3 grups classe el mateix dia.

Taller d’energia solar fotovoltaica a casa 

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat


63Watt atac! L’eficiència energètica a la llar

Àmbit temàtic:	 Eficiència	i	estalvi	energètic:	Drets	energètics.	Emergència	climàtica.

Cursos:		 2n	cicle	d’ESO,	Batxillerat,	Cicles	Formatius	i	Formació	Ocupacional.

Objectius: 	 Sensibilitzar	als	i	a	les	adolescents	sobre	la	importància	d’un	consum	energètic	eficient	a		
	 la	llar,	els	drets	d’accés	a	l’aigua	i	a	l’energia,	i	la	relació	entre	el	consum	d’energia	i	l’escenari	
		 d’emergència	climàtica.

Descripció:	 Es	parlarà	dels	conceptes	d’eficiència	energètica,	en	el	context	de	l’emergència	climàtica		
	 i	els	drets	energètics.

	 Seguidament	es	durà	a	terme	el	Joc	“La	casa	eficient”	amb	una	posada	en	escena	dels	conceptes,	
		 mitjançant	un	joc	en	què	els	equips	han	de	competir	per	fer	el	consum	energètic	més	eficient	en	
		 les	diverses	estances	d’una	llar.	El	joc	es	desenvolupa	en	les	habitacions	d’una	casa	on	es	plantegen	
		 qüestions	que	els	equips	han	de	contestar	de	forma	consensuada.	Segons	la	resposta	escollida	
	 s’assigna	una	puntuació	en	Kilowatts	hora	(Kwh).	Guanyarà	l’equip	que	hagi	acumulat	menys	Kwh,	
		 havent	fet	un	ús	més	eficient	de	l’energia	en	les	diferents	estances.

Durada:			 1	h.

Preu: 	 Gratuït	per	als	centres	educatius	dels	municipis	de	la	comarca	amb	menys	de	50.000	habitants.

Organització	 Emplenar	formulari	de	la	pàgina	web	del	Consell	Comarcal	del	Vallès	Occidental.		
i reserves:	 Més	informació	93	727	35	34	o	ccvoc.activitats@ccvoc.cat.	Reserves	limitades.	

Observacions:		 Cal	disposar	de	projector	i	un	ordinador	per	equip	per	jugar	al	joc	“La	casa	eficient”.		
	 Taller	realitzat	en	el	marc	del	programa	Enfeina’t,	finançat	pel	Servei	d’Ocupació	de	Catalunya,		
	 el	Servicio	Estatal	de	Empleo	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Seguridad	Social.

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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novetat

Àmbit temàtic:	 Energia	solar	fotovoltaica.	Autoconsum.

Cursos:		 Públic	en	general	(adult).	

Objectius:  •	Promocionar	l’energia	solar	fotovoltaica	i	explicar	les	seves	avantatges	a	la	ciutadania.		
	 •	Apropar-nos	a	la	ciutadania	per	a	què	coneguin	i	experimentin	amb	l’energia	solar	fotovoltaica.	
	 •	Assessorar	la	ciutadania	sobre	les	qüestions	clau	a	l’hora	d’instal·lar-se	un	equip	solar	fotovoltaic	
	 	 per	autoproducció	energètica.	

Descripció: En	aquest	taller	es	vol	simular	el	què	suposaria	fer	una	instal·lació	solar	fotovoltaica	en	una	casa.	
		 Per	fer	això,	es	disposa	d’un	equip	solar	fotovoltaic	per	autoproducció	energètica.	Aquest	consta	
		 d’uns	panells	solars	fotovoltaics,	d’un	inversor,	d’aparells	de	consum	i	d’uns	mesuradors	que	ens	
		 diuen	la	producció	solar,	el	consum	de	la	casa	i	el	que	es	compra	o	s’injecta	a	la	companyia		
	 elèctrica.	

	 S’explicaran	tots	els	aspectes	(producció,	costos,	amortització,	estalvis,	superfície	necessària,	etc.)	
		 sobre	aquests	tipus	d’instal·lacions.	

Durada:			 2	-	3	h.

Preu: 	 Gratuït	per	als	municipis	de	menys	de	50.000	habitants.	

Organització Emplenar	formulari	de	la	pàgina	web	del	Consell	Comarcal	del	Vallès	Occidental.	
i reserves:	 Més	informació	93	727	35	34	o	ccvoc.activitats@ccvoc.cat.		
	 Reserves	limitades.

Observacions:		 El	taller	es	realitza	a	l’espai	públic	en	el	marc	d’esdeveniments,	fires,	festivals	en	els	quals	hi	hagi		
	 una	gran	assistència.	S’ofereix	tot	l’any	(també	en	caps	de	setmana)	en	horari	de	matí	o	de	tarda.

Activitat d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica

Equipaments 
públics i  
comunitaris

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
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Àmbit temàtic: Treball i món laboral. Orientació formativa.

Cursos:  ESO (1r i 2n curs). 

Objectius:  Proporcionar informació i coneixement d’alt valor afegit del sector industrial i les seves vocacions,  
 amb l’objectiu de despertar la inquietud i interès de l’alumnat de Secundària i les seves famílies.

Descripció: Es facilitarà informació sobre els actuals canvis que s’estan produint en la 4a Revolució Industrial, on màquines, 
  persones i internet estan plenament connectades. Com aquests estan modificant les necessitats de personal 
  qualificat a les empreses i industries, i quins itineraris formatius estan donant resposta.

Contingut: Descobreix la indústria tecnològica a l’aula.  
 Taller participatiu amb la interacció de l’alumnat, recolzat amb material audiovisual i activitat  
 pràctica, per reflexionar sobre els canvis tecnològics i l’impacte a la societat i al mercat laboral: 
 • Reflexió sobre l’evolució de les tecnologies.  
 • Introducció a la 4a Revolució Industrial.  
 • Exposició sobre les noves tecnologies.  
 • Activitat pràctica: creació d’una indústria aplicant noves tecnologies.  
 • Impacte laboral de la Indústria 4.0. 

 Opcional: participació empresa del territori aportant la seva experiència i mostrant la seva realitat.

Durada:   1 h i 30 minuts – 2 h.

Preu:  Gratuït.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental.  
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o ordonezgy@ccvoc.cat. 
 Reserves limitades.

Descobreix la indústria tecnològica. 
A l’aula (mòdul A)

A partir de l’ESO

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ordonezgy@ccvoc.cat
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Àmbit temàtic:	 Treball	i	món	laboral.	Orientació	formativa.

Cursos: 	 ESO	(3r	i	4t	curs).	

Objectius: 	 Proporcionar	informació	i	coneixement	d’alt	valor	afegit	del	sector	industrial	i	les	seves	vocacions,		
	 amb	l’objectiu	de	despertar	la	inquietud	i	interès	de	l’alumnat	de	Secundària	i	les	seves	famílies.

Descripció:	 Visita	a	les	instal·lacions	de	l’empresa,	garantint	les	mesures	de	prevenció	de	riscos	laborals	(PRL)	
		 i	confidencialitat	de	l’empresa.	Serà	l’empresa	qui	expliqui	de	primera	mà	l’espai,	maquinària	i		
	 professions	que	intervenen	en	el	procés	productiu.	

	 •	Presentació	de	l’empresa	i	els	seus	valors	corporatius.		
	 •	Explicació	sobre	les	seves	innovacions	tecnològiques.		
	 •	Perfils	professionals	valorats	per	l’empresa.		
	 •	Visita	a	les	instal·lacions.

Durada: 		 1	h.

Preu: 	 Gratuït.	

Organització	 Emplenar formulari	de	la	pàgina	web	del	Consell	Comarcal	del	Vallès	Occidental.	
i reserves:	 Més	informació	93	727	35	34	o	ordonezgy@ccvoc.cat.	
	 Reserves	limitades.

Observacions:		 És	requisit	obligatori	que	l’alumnat	hagi	realitzat	el	taller	“Descobreix	la	indústria	tecnològica.		
	 A	l’aula	(mòdul	A)”.

Descobreix la indústria tecnològica. 
Obrim les indústries (mòdul B)

A partir de l’ESO

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ordonezgy@ccvoc.cat
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Àmbit temàtic:	 Treball	i	món	laboral.	Orientació	formativa.

Cursos: 	 Famílies	d’alumnat	de	4rt	ESO.	

Objectius: 	 Donar	a	conèixer	els	itineraris	formatius	relacionats	amb	les	vocacions	industrials,	a	les	famílies	de	
		 l’alumnat	que	estigui	cursant	4rt	ESO.	

Descripció:	 Es	facilitarà	informació	sobre	els	actuals	canvis	que	s’estan	produint	en	la	4a	Revolució	Industrial,		
	 on	màquines,	persones	i	internet	estan	plenament	connectades.	Com	aquests	estan	modificant		
	 les	necessitats	de	personal	qualificat	a	les	empreses	i	industries,	i	quins	itineraris	formatius	estan	
		 donant	resposta.

Continguts:	 •	L’ESO	com	a	porta	a	prendre	decisions	de	futur.		
	 •	Noves	tecnologies	i	Indústria	4.0.		
	 •	Demanda	del	mercat	laboral	actual	i	futur.		
	 •	Itineraris	acadèmics	de	les	vocacions	industrials.		
	 •	Eines	de	Suport	del	Consell	Comarcal	del	Vallès	Occidental.	

Durada: 		 45	minuts	(aproximadament).

Preu: 	 Gratuït.

Organització	 Emplenar formulari	de	la	pàgina	web	del	Consell	Comarcal	del	Vallès	Occidental.	
i reserves:	 Més	informació	93	727	35	34	o	ordonezgy@ccvoc.cat.		
	 Reserves	limitades.

Observacions:		 És	requisit	obligatori	que	l’alumnat	hagi	realitzat	el	taller	“Descobreix	la	indústria	tecnològica.		
	 A	l’aula	(mòdul	A)”.

Descobreix la indústria tecnològica. 
Vocacions industrials (mòdul C)

A partir de l’ESO

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:ordonezgy@ccvoc.cat
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Àmbit temàtic:	 Treball	i	món	laboral.	Orientació	formativa.

Cursos: 	 ESO	(3er	i	4t	curs)	

Objectius: 	 •	Apropar	de	forma	pràctica	la	fabricació	digital	i	les	tecnologies	avançades	a	l’alumnat.	
	 •	Desenvolupar	noves	competències	digitals	i	tecnològiques.	
	 •	Promoure	la	cultura	maker	i	l’aprenentatge	Learn	by	Making.	
	 •	Aprenentatge	basat	en	reptes	i	recerca	de	solucions	per	part	de	l’alumnat.	
	 •	Reforçar	les	sinergies	amb	els	espais	de	fabricació,	com	a	recurs	educatiu	pel	professorat.			
	 •	Treballar	les	STEAM	de	forma	transversal.	

Descripció:	 Amb	la	implicació	dels	fablabs	i	centres	de	fabricació	de	la	comarca	s’ha	configurat	un	projecte		
	 pilot	en	el	qual	l’alumant	podrà	participar	d’un	mòdul	formatiu	a	on	desenvoluparà	noves	habilitats	
	 i	competències	en	el	món	digital,	a	partir	d’una	metodologia	basada	en	reptes	d’innovació	i		
	 propostes	de	solucions.	Mitjançant	el	disseny	i	la	impressió	digital,	es	treballaran	de	forma	transversal	
		 diferents	competències	matemàtiques	(fòrmules,	interpretació	de	gràfics,	geometría…),	digitals		
	 (programes	de	disseny	i	tridimensional),	socials	(aplicacions	de	solucions	per	la	Ciutadania)		
	 i	comunicatives	(exposició	dels	projectes	en	una	mostra	al	final	de	curs).	A	més,	els	diferents		
	 instituts	participants,	podran	participar	a	la	mostra	conjunta	dels	projectes	treballats	que	es		
	 realtizarà	a	la	seva	finalització.

Durada: 		 20	h	aproximadament.	A	concretar	amb	els	instituts.

Preu: 	 L’activitat	pot	tenir	cost	econòmic	pel	centre	sol·licitant.

Organització	 Emplenar formulari	de	la	pàgina	web	del	Consell	Comarcal	del	Vallès	Occidental.	
i reserves:	 Més	informació	93	727	35	34	o	canetcc@ccvoc.cat.

Descobreix la indústria tecnològica. 
La fabricació digital (mòdul D)

A partir de l’ESO

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:canetcc@ccvoc.cat
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70L’aventura del món laboral

Àmbit temàtic: Treball i món laboral.

Cursos:  ESO, Batxillerat, Cicles Formatius, PQPI, Formació Ocupacional, Escoles d’Adults. 

Objectius:  • Presentar els requisits del mercat laboral envers les persones treballadores. 
 • Conèixer els recursos per a l’ocupació i per a la formació professional. 
 • Identificar els punts d’informació i orientació existents i el seu funcionament. 
 • Conèixer l’oferta formativa i els mecanismes d’accés.

Descripció: Es presenta una informació general sobre l’actual mercat laboral i els requisits que es demanen a les  
 persones treballadores. A partir dels interessos i demandes dels joves es presenten els recursos de  
 formació i ocupació que estan al seu abast i que els poden servir per seguir un itinerari formatiu i laboral.

 Si es considera adient, es pot fer una sessió més llarga i incloure continguts específics sobre la recerca de 
  feina: canals i eines. Es combina una experiència dinàmica dels continguts amb la presentació pràctica  
 de recursos, adaptant-se a la demanda i a les característiques específiques del grup.

Durada:   2 – 3 h.

Preu:  Gratuït.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o planasean@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

Observacions:  Es demana la definició prèvia de les característiques del grup i dels objectius, així com la facilitació 
 d’informació complementària si és necessària.

A partir de l’ESO

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:planasean@ccvoc.cat
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Àmbit temàtic: Treball i món laboral. Igualtat de gènere i mercat de treball.

Cursos:  ESO, Batxillerat, Cicles Formatius. 

Objectius:  • Sensibilitzar els i les joves en procés de formació vers els elements de discriminació per raons  
  de gènere del Mercat de Treball: discriminació horitzontal, discriminació  vertical, assetjament  
  sexual, etc. i promoure una nova cultura del treball i la coresponsabilitat. 
 • Promoure la presència de les dones en els sectors o àmbits on estan subrepresentades a  
  partir de l’Orientació i el coneixement dels sectors professionals masculinitzats, especialment  
  aquells que actualment són emergents i amb forta projecció futura.

Descripció: Mitjançant una metodologia activa i participativa es treballaran conceptes com:  
 La coresponsabilitat, el primer pas cap a la Conciliació vida personal i laboral; doble/triple presència; 
 rol de gènere; estereotip de gènere; sostre de vidre; terra enganxifós.

 L’activitat es realitzarà als centres educatius.

Durada:   1 – 2 h, adaptable a l’objectiu específic a treballar pel professorat.

Preu:  Gratuït.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o planasean@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades. 

Observacions:  L’activitat té dos objectius generals que es poden treballar en més o menys mesura en funció de  
 la demanda específica de l’institut. El professorat determinarà quina temàtica és més prioritària,  
 en funció del contingut que es vulgui reforçar. 

A partir de l’ESO

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:planasean@ccvoc.cat
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Àmbit temàtic: Treball i món laboral. Foment de la cultura emprenedora.

Cursos:  ESO, Batxillerat, Cicles Formatius, PQPI, Formació Ocupacional, Certificats de professionalitat i Escoles d’Adults. 

Objectius:  • Facilitar coneixements sobre noves formes de produir i noves formes de consumir en una
economia més social: consum responsable i col·laboratiu.

• Estimular l’emprenedoria amb valor social. 
• Treballar eines i recursos per definir i tirar endavant projectes propis. 
• Donar a conèixer projectes d’emprenedoria social i, en particular, iniciatives impulsades per a joves. 
• Facilitar informació sobre iniciatives i recursos de suport.

Descripció: Breu introducció als conceptes a partir d’activitats pràctiques, experiències dels/les joves,  
vídeos, webs... Introducció de conceptes a partir del debat generat amb les persones assistents,  
tot partint d’experiències pròpies, d’articles, de vídeos, webs... i presentació d’experiències.

Taller d’identificació de reptes socials i generació d’idees.  
Treballar les idees de projectes amb el model Canvas*.

Durada:  1 – 2 h.

Preu:  Gratuït.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o zamoravt@ccvoc.cat. Reserves limitades.

Observacions:  Es demana la definició prèvia de les característiques del grup i dels objectius, així com la facilitació  
d’informació complementària si és necessària. És important la integració de l’activitat en el pla de 
formació dels i les alumnes, per tal de facilitar l’aplicació o interrelació amb altres aprenentatges.

Veure reportatge del projecte ampliat: Emprenedoria a l’escola.

A partir de l’ESO

Emprenedoria social

* Únicament en una sessió de 2 h es pot incloure el treball de les idees amb 
el model Canvas. Es pot fer en dues sessions.

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:zamoravt@ccvoc.cat
https://www.youtube.com/watch?v=3h6mX_t8Iz8&list=PLYBpBwUAGvaA_rE1v5Cqfr_oatY4AxzoH&index=3
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Àmbit temàtic: Treball i món laboral. Tendències de futur.

Cursos:  ESO, Batxillerat, Cicles Formatius, PQPI, Formació Ocupacional, Certificats de professionalitat i Escoles d’Adults. 

Objectius:  • Divulgar nous conceptes d’emprenedoria associats a un model de negoci més sostenible 
  i responsable amb l’entorn. 
 • Conèixer experiències i projectes d’ecoemprenedoria. 
 • Identificar oportunitats per impulsar nous negocis d’economia verda i/o d’adaptar serveis 
  i productes ja existents. 
 • Donar a conèixer recursos i iniciatives de suport.

Descripció: Introducció de conceptes a partir del debat generat amb els assistents, tot partint d’experiències 
  pròpies, d’articles, de vídeos, webs...  i presentació d’experiències.

Durada:   Preferiblement 2 h. Es pot ajustar a 1 h.

Preu:  Gratuït.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o zamoravt@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades.

Observacions:  Es demana la definició prèvia de les característiques del grup i dels objectius, així com la facilitació 
  d’informació complementària, si és necessària. És important la integració de l’activitat en el pla de 
  formació dels alumnes per tal de facilitar l’aplicació o interrelació amb altres aprenentatges.

A partir de l’ESO

Un món ple d’oportunitats, economia verda i circular

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:zamoravt@ccvoc.cat
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Àmbit temàtic: Treball i Món laboral. Models de producció i consum.

Cursos:  Cicles Formatius. 

Objectius:  • Sensibilitzar envers l’ecodisseny versus el disseny convencional, com a resposta a les  
  necessitats del medi ambient i les tendències del mercat. 
 • Analitzar com impacta el disseny en el món en que vivim. 
 • Considerar l’impacte de productes i serveis al llarg del Cicle de Vida. 
 • Donar a conèixer diferents estratègies per incorporar l’ecodisseny.

Descripció: En el context actual s’està posant en crisi el model de consum. Cada vegada més, el mercat  
 exigeix, a banda d’unes condicions de preu, funcionament i servei, uns productes que tinguin en  
 compte els efectes en el medi ambient i que siguin més sostenibles (reducció de consums  
 energètics, de residus, d’emissions de CO2 ...). 

 L’ecodisseny és una metodologia per millorar el comportament ambiental de productes i serveis,  
 en la que es planteja el disseny tenint en compte l’impacte que aquest genera al llarg de tot el  
 cicle de vida (producció, ús i final de vida), per plantejar opcions amb el menor impacte possible.

 És una oportunitat tant per pensar i crear nous productes com per millorar la competitivitat  
 d’empreses millorant i diferenciant la seva oferta.

 Es planteja un taller entorn d’activitats pràctiques i vivencials (learning by doing) que permetin  
 a l’alumnat descobrir el valor i les oportunitats de l’ecodisseny així com les estratègies  
 d’implementació ja sigui per dissenyar nous productes o redissenyar productes existents en  
 el mercat.

A partir de l’ESO

Ecodisseny, per fer productes i serveis sostenibles!
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Durada:   2 h (es pot ajustar a partir d’1 h mínim).

Preu:  Gratuït.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o zamoravt@ccvoc.cat.  
 Reserves limitades. 

Observacions:  Aquest taller serà impartit per ESDI, Escola Superior de Disseny (URL).

A partir de l’ESO

Ecodisseny, per fer productes i serveis sostenibles! (continuació)

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:zamoravt@ccvoc.cat
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Proposta 
d’assessorament 
per a professorat

Àmbit temàtic: Treball i món laboral. La fabricació digital.

Públic:  Professorat i comunitat educativa. 

Objectius:  • Apropar la fabricació digital i les tecnologies avançades. 
 • Promoure la cultura maker i Learn by Making. 
 • Aprenentatge basat en reptes.  
 • Recerca solucions col·laboratives. 
 • Descobrir la metodologia de Design Thinking. 
 • Noves competències digitals i tecnològiques. 
 • Sensibilitzar STEAM.

Descripció: El Consell Comarcal del Vallès Occidental en coordinació amb la Xarxa d’espais de fabricació digital  
 del Vallès Occidental, ha codissenyat un taller adreçat al professorat amb la finalitat d’apropar les noves 
  tecnologies i esdevenir un recurs educatiu pel territori. S’utilitzaran metodologies Design Thinking. 

Durada:   20 h.

Preu:  L’activitat pot tenir cost econòmic pel centre sol·licitant.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o canetcc@ccvoc.cat.

Observacions:  Es demana la definició prèvia de les característiques del grup i dels objectius, així com la facilitació 
  d’informació complementària, si és necessària. És important la integració de l’activitat en el pla de 
  formació dels alumnes per tal de facilitar l’aplicació o interrelació amb altres aprenentatges.

La fabricació digital a l’aula

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:canetcc@ccvoc.cat
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Proposta 
d’assessorament 
per a professorat

Àmbit temàtic:	 L’economia	circular	en	la	comunitat	educativa.

Públic:		 Professorat	i	comunitat	educativa.	Preferentment	dels	nivells	formatius	d’ESO,	Batxillerat,		
	 Cicles	Formatius,	PQPI,	Formació	Ocupacional,	Escoles	d’Adults.	

Objectius: 	 •	Donar	a	conèixer	el	nou	model	d’economia	circular	i	com	es	va	implantant.	
	 •	Identificar	canvis	socioeconòmics,	en	el	mercat	laboral	i	en	els	llocs	de	treball	relacionats		
	 	 amb	el	nou	model	econòmic.	
	 •	Reflexionar	sobre	el	rol	del	jovent	en	el	procés	de	canvi	envers	una	manera	diferent	de	produir		
	 	 i	de	consumir.	
	 •	Compartir	estratègies	per	apropar	l’alumnat	a	l’economia	circular	des	de	l’acció	formativa,		
	 	 l’activitat	a	l’aula	i	al	centre.

Descripció:	 L’economia	circular	comporta	un	canvi	de	paradigma	que	implica	al	conjunt	de	la	societat.		
	 L’àmbit	educatiu	es	troba	davant	del	repte	de	traslladar	al	jovent	coneixements	relacionats	amb	noves	
		 maneres	de	fer,	de	consumir	i	de	produir	que	marcaran	l’evolució	del	mercat	i	de	bona	part	de	les		
	 disciplines,	amb	el	desenvolupament	de	nous	perfils	professionals	i	el	requisit	d’altres	competències.	
	 Amb	aquesta	actuació	es	vol	compartir	amb	el	professorat	aquest	repte	de	futur,	en	el	marc	de	la		
	 iniciativa	Vallès Circular.	

	 Es	planteja	una	acció	dinàmica	que	permeti	introduir	els	principis	de	l’economia	circular,	conèixer		
	 les	implicacions	en	l’activitat	econòmica	i	social,	conèixer	exemples	de	pràctiques	d’economia	circular	
		 implantades,	fonts	d’informació,	recursos...	Així	com	obrir	un	espai	per	a	la	reflexió	compartida	i	la	
		 ideació	de	propostes	a	realitzar	amb	el	grup,	en	el	nivell	formatiu	o	en	centre.	

Per què i com apropar l’alumnat a l’economia circular?

http://vallescircular.com
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Durada:   Acció flexible i adaptable a la demanda. Entre 2h i 4h, en una o dues sessions.

Preu:  Gratuït. 

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o zamoravt@ccvoc.cat.

Observacions:  Possibilitat de dissenyar l’acció a mida del centre per tal d’acompanyar l’impuls de l’economia 
  circular en la seva activitat: adaptació de continguts i durada.

Per què i com apropar l’alumnat a l’economia circular? (continuació)

Proposta 
d’assessorament 
per a professorat

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:zamoravt@ccvoc.cat
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Àmbit temàtic: Àmbits laborals on les dones estan subrepresentades.

Cursos:  ESO, Batxillerat, Cicles Formatius, PQPI, Formació Ocupacional, Escoles d’Adults. 

Objectius:  • Sensibilitzar els i les joves en procés de formació vers els elements de discriminació per raons  
  de gènere del Mercat de Treball. 
 • Promoure i prendre consciència de la presència de les dones en l’àmbit  industrial, on estan  
  subrepresentades; així com dels prejudicis i discriminacions que s’hi produeixen.

Descripció: L’exposició “A la indústria on són les dones?” com a exemple d’àmbit laboral on les dones estan 
  subrepresentades. 

 És una exposició itinerant treballada amb el suport de panells (amb materials provinents del món  
 industrial com han estat fustes i/o plàstic tipus porex), cartells i fulletons, compta també amb un  
 suport multimèdia mitjançant un extracte del vídeo “El Vallès arrelat a la indústria” amb els testimonis  
 de dones provinents de diferents àmbits i llocs de treball dins de la indústria al Vallès Occidental.  
 Aquest vídeo ha format part important de l’exposició mitjançant la seva passació continuada en  
 una tauleta integrada.

 Durada:   Reserva per setmanes. Reserva mínima d’una setmana.

Preu:  Gratuït.

Organització Emplenar formulari de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
i reserves: Més informació 93 727 35 34 o planasean@ccvoc.cat.

Observacions:  Necessita un espai mínim aproximat de 25 metres quadrats.  
 El Consell Comarcal del Vallès Occidental es fa càrrec del transport.

Exposició: a la indústria, on són les dones?

Equipaments 
públics i  
comunitaris

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/activitats-educatives
mailto:planasean@ccvoc.cat
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81Qui s’ha menjat els papers de l’Arxiu?

Àmbit temàtic:	 Coneixement	del	medi	social,	cultural	i	natural.	El	gust	per	la	lectura	i	l’escriptura.	La	ciutat	i	la	seva		
	 història.	Relacions	entre	éssers	vius	i	el	medi.	L’ús	de	les	noves	tecnologies	per	al	coneixement.

Cursos: 	 Educació	infantil	(P4	i	P5)	i	cicle	inicial	d’Educació	Primària.

Objectius: 	 •	Donar	a	conèixer	la	missió	de	preservació	documental	què	fan	els	arxius	i	identificar		
	 	 les	seves	funcions.		
	 •	Reconèixer	la	importància	dels	documents	antics	com	a	font	d’informació.		
	 •	Reconèixer	els	diferents	suports	on	la	documentació	es	pot	trobar.

Descripció:	 Fem	un	recorregut	per	les	instal·lacions	de	l’Arxiu	acompanyats	d’una	titella,	l’ARXI,	que	ens	demana		
	 ajuda	per	buscar	tot	d’animalons	i	bestioles	a	qui	agraden	tant	les	lletres	i	el	paper,	que	no	els	volen		
	 abandonar	en	cap	moment	i	que	se’ls	estimen	tant,	que	a	vegades,	fins	i	tot	se’ls	volen	cruspir.	

Durada: 		 1	h.

Preu: 	 36	€	per	grup.

Organització	 Arxiu	Comarcal	del	Vallès	Occidental	i	Arxiu	Històric	de	Terrassa.		
i reserves:	 Carrer	Baldrich,	268.	Tel.	93	739	70	68.	
	 arxiu.historic@terrassa.cat • https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/

Observacions: 	 Materials:	Reproduccions	de	pergamins	i	documents	manipulables.		
	 Documents	originals	de	mostra.	Titelles.

	 Veure	el	reportatge	de	l’activitat:	Taller Arxiu Comarcal del Vallès Occidental.

https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/
mailto:arxiu.historic@terrassa.cat
https://www.youtube.com/watch?v=0Pe9xOP_mMM
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Àmbit temàtic:	 El	medi	social	i	cultural.	La	ciutat,	la	comarca	i	la	seva	història.	Patrimoni	i	símbols	d’identitat.		
	 Llengua.	Expressió	oral.	

Cursos: 	 Cicle	inicial	i	mitjà	d’Educació	Primària.

Objectius: 	 Donar	a	conèixer	què	és	l’Arxiu	Comarcal	del	Vallès	Occidental	i	l’Arxiu	Històric	de	Terrassa	i	identificar		
	 les	seves	funcions.	Reconèixer	la	importància	dels	documents	antics	com	a	font	d’informació.	Identificar	els		
	 diferents	períodes	de	la	història	relacionant-los	amb	l’evolució	de	Terrassa,	la	comarca	del	Vallès	Occidental,		
	 els	seus	habitants	i	les	seves	procedències.	Afavorir	la	lectura	i	l’escriptura.	Potenciar	el	treball	en	equip.	

Descripció:	 L’activitat	s’inicia	amb	una	visita	a	les	instal·lacions	de	l’Arxiu	per	conèixer	quines	són	les	seves	funcions.		
	 Després	el	grup	haurà	de	fer	la	feina	dels	arxivers	i	investigar	els	documents	de	la	família	Tafaner	per		
	 reconstruir	el	seu	arbre	genealògic,	a	través	d’aquesta	família	recorrerem	la	història	de	la	vila	de	Terrassa,		
	 des	de	l’edat	mitjana	fins	a	la	industrialització.	

Durada: 		 2	h.

Preu: 	 90	€	per	grup.

Organització	 Arxiu	Comarcal	del	Vallès	Occidental	i	Arxiu	Històric	de	Terrassa.		
i reserves:	 Carrer	Baldrich,	268.	Tel.	93	739	70	68.	
	 arxiu.historic@terrassa.cat • https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/

Observacions: 	 Selecció	de	documents	originals	de	l’Arxiu.	La	cronologia	dels	documents	és	des	de	l’any	958	fins	al	2000.		
	 Cofre	amb	reproduccions	de	diferents	documents	antics	adaptats	a	la	lectura	i	escriptura	de	cicle		
	 inicial	i	mitjà.	Plafó	amb	genealogia	i	figures	imantades.

Fem genealogia amb la família Tafaner

mailto:arxiu.historic@terrassa.cat
https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/


83Fem recerca a l’Arxiu

Àmbit temàtic:	 El	medi	social	i	cultural.	La	ciutat	i	la	seva	història.	Patrimoni	i	símbols	d’identitat.	Llengua.	Expressió	oral.	

Cursos: 	 Cicle	superior	d’Educació	Primària	i	1r	cicle	d’ESO.

Objectius: 	 •	Donar	a	conèixer	què	és	l’Arxiu	Comarcal	del	Vallès	Occidental	i	l’Arxiu	Històric	de	Terrassa		
	 	 i	identificar	les	seves	funcions.		
	 •	Reconèixer	la	importància	dels	documents	com	a	font	d’informació.		
	 •	Familiaritzar-se	amb	la	consulta	bibliogràfica	i	fer	cerques	d’informació	de	manera	clara	i	ordenada.	
	 •	Aprendre	a	contrastar	o	refutar	hipòtesis.		
	 •	Conèixer	l’evolució	històrica	de	la	ciutat	i	dels	seus	barris.

Descripció:	 L’activitat	s’inicia	amb	una	visita	a	les	instal·lacions	de	l’Arxiu	per	conèixer	quines	són	les	seves	funcions.		
	 El	grup,	en	equips,	haurà	d’utilitzar	el	fons	documental	de	l’Arxiu	per	fer	una	cerca	relacionada	amb		
	 l’origen,	l’evolució	i	l’ús	ideològic	dels	noms	dels	barris	de	Terrassa.	L’activitat	finalitza	amb	una	exposició		
	 conjunta	dels	resultats	de	la	recerca	i	el	muntatge	d’un	plafó-resum	de	l’evolució	urbanística	i	històrica		
	 de	la	ciutat.

Durada: 		 2	h.

Preu: 	 90	€	per	grup.

Organització	 Arxiu	Comarcal	del	Vallès	Occidental	i	Arxiu	Històric	de	Terrassa.		
i reserves:	 Carrer	Baldrich,	268.	Tel.	93	739	70	68.	
	 arxiu.historic@terrassa.cat • https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/

Observacions: 	 Selecció	de	documents	originals	de	l’Arxiu.	La	cronologia	dels	documents	és	des	de	l’any	958		
	 fins	al	2000.	Fitxes	bibliogràfiques	de	recerca	i	documents,	revistes	i	llibres	relacionats.		
	 Plafó	expositiu.

mailto:arxiu.historic@terrassa.cat
https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/


84Les pandèmies al Vallès Occidental de la pesta al COVID-19 

Àmbit temàtic: Història. Arxivística. Epidèmies. 

Cursos:  Educació Primària i ESO.

Objectius:  • Conèixer diverses epidèmies que han afectat la població al llarg de la història.  
 • Reconstruir la història de les epidèmies al Vallès Occidental, amb especial atenció a Terrassa, a partir 
   dels episodis testimoniats a la documentació de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental – Arxiu Històric 
   de Terrassa.  
 • Veure i conèixer com la humanitat ha donat resposta a diverses epidèmies, evidenciant alhora la  
  fragilitat humana i la resistència i la proactivitat. 

Descripció: L’activitat està estructura de manera diferent per als alumnes de primària i els d’ESO. 

 Alumnat de primària:  
 Introducció a les pandèmies: El grup es divideix en 6 equips mèdics de diferents hospitals que han  
 funcionat al Vallès entre el segle XIV i el XXI, cadascun suposadament especialitzat en la cura d’una  
 malaltia infecciosa. Cada equip rep una fitxa amb les característiques de l’agent infecciós del qual  
 és especialista, la fitxa inclou el dibuix de l’agent (paràsit, bacteri o virus), la seva descripció,  
 els símptomes que genera i una proposta d’accions per curar o alleugerir els efectes de la malaltia.

 Estudi de les mesures preses contra pandèmies històricament a partir de la documentació de l’Arxiu.

 Alumnat d’ESO:   
 Introducció a les pandèmies. Estudi forense. Es divideix el grup en 6 equips els quals hauran de  
 posar-se en el rol de ser membres de la Unitat de la Policia Científica. I hauran d’estudiar els efectes  
 de certes malalties infeccioses en 6 casos de víctimes mortals. 

 Estudi de les mesures preses contra pandèmies històricament a partir de la documentació de l’Arxiu.

novetat



85Les pandèmies al Vallès Occidental de la pesta al COVID-19 (continuació) 
novetat

Durada:   A concretar.

Preu:  A concretar.

Organització Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i Arxiu Històric de Terrassa.  
i reserves: Carrer Baldrich, 268. Tel. 93 739 70 68. 
 arxiu.historic@terrassa.cat • https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/

Observacions:  La proposta inclou materials didàctics en dos formats: materials i dossiers educatius en format  
 digital per descarregar del Web i maleta didàctica per realitzar l’activitat a l’Arxiu.

mailto:arxiu.historic@terrassa.cat
https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/


86Vine a conèixer l’Arxiu

Àmbit temàtic:	 El	medi	social	i	cultural:	patrimoni,	història,	ciències	socials,	escriptura,	recerca	històrica.

Cursos: 	 ESO,	Batxillerat	i	Escoles	d’Adults.

Objectius: 	 •	Donar	a	conèixer	què	és	l’Arxiu	Històric	de	Terrassa	i	l’Arxiu	Comarcal	del	Vallès	Occidental.		
	 •	Difusió	de	les	diferents	tasques	que	té	assignades:	conservació,	restauració,	custòdia,	investigació	
	 	 i	difusió,	dels	diferents	tipus	de	documentació	que	conserva	la	ciutat.		
	 •	Mostrar	l’evolució	dels	arxius:	del	pergamí	al	document	electrònic.

Descripció:	 La	visita	es	divideix	en	dos	blocs:		
	 •	Benvinguda	i	recorregut	per	les	instal·lacions	de	l’Arxiu.		
	 •	Mostra	de	documents	adequats	al	grup.

Durada: 		 1	h	i	30	minuts.

Preu: 	 Gratuït.

Organització	 Arxiu	Comarcal	del	Vallès	Occidental	i	Arxiu	Històric	de	Terrassa.		
i reserves:	 Carrer	Baldrich,	268.	Tel.	93	739	70	68.	
	 arxiu.historic@terrassa.cat • https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/

Observacions: 	 Els	materials	utilitzats	durant	l’activitat	són	una	selecció	de	documents	originals	de	l’Arxiu,		
	 la	cronologia	dels	documents	és	des	de	l’any	958	fins	al	2013.

mailto:arxiu.historic@terrassa.cat
https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/
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Àmbit temàtic: El medi social i cultural: patrimoni, història, ciències socials, escriptura, recerca històrica.

Cursos:  Batxillerat i Escoles d’Adults.

Objectius:  • Apropar la història des d’un altre punt de vista. Les dones han format part de la història d’una 
   manera molt activa, són més del 50% de la població. La història l’han escrit els homes i el paper  
  de la dona dins de la construcció històrica moltes vegades és invisible. Volem demostrar que les 
  dones hi són a la nostra història, moltes vegades d’una manera anònima i que s’acaben  
  manifestant també en els documents escrits. 
 • Conèixer què és l’Arxiu Històric de Terrassa i l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental.  
 • Difusió de les diferents tasques que té assignades: conservació, restauració, custòdia,  
  investigació i difusió, dels diferents tipus de documentació que conserva la ciutat. 

Descripció: La visita es divideix en dos blocs:

 • Benvinguda, Recorregut per les instal·lacions de l’Arxiu.

 • Mostra d’una selecció de documents de l’Arxiu en que la dona és la persona que produeix  
  del document. Documents de diferents èpoques on trobem dones: Fruiló l’any 996, Blanca de  
  Centelles l’any 1343, Joana Parera l’any 1602, Maria l’any 1850, Anna Murià l’any 1951. L’activitat  
  està concebuda com una activitat d’història, on es parlarà, a través del documents, de les  
  diferents èpoques, del tipus de documents, de paleografia.

Durada:   1 h i 30 minuts.

Preu:  Gratuït.

On són les dones a la història?



88On són les dones a la història? (continuació)

Organització	 Arxiu	Comarcal	del	Vallès	Occidental	i	Arxiu	Històric	de	Terrassa.		
i reserves:	 Carrer	Baldrich,	268.	Tel.	93	739	70	68.	
	 arxiu.historic@terrassa.cat • https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/

Observacions: 	 Selecció	de	documents	originals	de	l’Arxiu,	la	cronologia	dels	documents	és	des	de	l’any	958	fins		
	 al	2013.	Selecció	de	bibliografia	relacionada	amb	la	documentació.

mailto:arxiu.historic@terrassa.cat
https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/


89Vine a tocar l’Arxiu

Àmbit temàtic:	 Història.	Arxivística.	Ciències	Socials.	Paleografia.	Recerca	històrica.

Cursos: 	 Persones	cegues	o	amb	dificultats	visuals.	Escoles	amb	nens	amb	dificultats	visuals.

Objectius: 	 •	Obrir	l’Arxiu	a	tots	els	públics.	
	 •	Facilitar	el	dret	a	l’accés	de	la	informació	de	totes	les	persones	de	la	nostra	societat.	
	 •	Donar	a	conèixer	què	és	l’Arxiu	Històric	de	Terrassa	i	l’Arxiu	Comarcal	del	Vallès	Occidental.		
	 •	Difusió	de	les	diferents	tasques	que	té	assignades:	conservació,	restauració,	custòdia,		
	 	 investigació	i	difusió,	dels	diferents	tipus	de	documentació	que	conserva	la	ciutat.	
	 •	Parlar	de	l’evolució	dels	arxius:	del	pergamí	al	document	electrònic.	

Descripció:	 La	visita	té	2	blocs:		
	 •	Benvinguda.	Visita	a	les	instal·lacions.		
	 •	Mostra	d’una	selecció	de	documents	de	l’Arxiu	(amb	el	suport	de	les	corresponents		
	 	 adaptacions),	en	el	cas	les	persones	cegues	totals	s’ha	elaborat	una	ampliació	tàctil	de		
	 	 diferents	fragments	de	paleografia.

Durada: 		 2	h.

Preu: 	 Gratuït.

Organització	 Arxiu	Comarcal	del	Vallès	Occidental	i	Arxiu	Històric	de	Terrassa.	Carrer	Baldrich,	268.	Tel.	93	739	70	68.		
i reserves:	 arxiu.historic@terrassa.cat • https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/

Observacions: 	 Materials:	Selecció	de	documents	originals	de	l’Arxiu.	La	cronologia	dels	documents	és	des	de	l’any		
	 958	fins	al	2013.	Làmines	adaptades	de	fragments	de	paleografia,	per	a	persones	cegues	i	amb		
	 deficiència	visual.	DVD	amb	el	material	adaptat	amb	versió	sonora.	Llibre	en	braille	de	paleografia		
	 per	a	persones	cegues.

mailto:arxiu.historic@terrassa.cat
https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/


Informació i inscripcions

Les inscripcions es realitzaran mitjançant el contacte que s’indica a cada activitat, 
o bé a través de la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental: 
www.ccvoc.cat
Cal emplenar el formulari especificant l’activitat. L’organització es posarà  
en contacte amb el centre per tal de confirmar la sol·licitud i concretar la  
realització de l’activitat.

Es poden fer inscripcions durant del curs escolar.

Per a més informació: 
Consell Comarcal del Vallès Occidental 
Carretera N-150, km 15 
08227 Terrassa 
Telèfon 93 727 35 34

Ho organitza:

Amb el suport de:

www.ccvoc.cat
ccvoc.activitats@ccvoc.cat
www.facebook.com/vallesoccidental
@consellvallesoc
@consell_comarcal_valles_occ

https://www.instagram.com/consell_comarcal_valles_occ/
https://twitter.com/consellvallesoc
http://www.facebook.com/vallesoccidental
mailto:ccvoc.activitats@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat



