PRESENTACIÓ
Teniu a les vostres mans la Guia de Recursos Educatius de Llagostera
per al curs 2018-2019. Es tracta d’un recull d’activitats formatives que es
poden portar a terme al poble i al seu entorn més proper. Aquest document està
adreçat als centres educatius de Llagostera i és una eina creada amb la voluntat
de facilitar-los la feina a l’hora de programar les sortides ludicoformatives que
portaran a terme durant el curs vinent.
Per altra banda, la guia pretén que els nens i joves llagosterencs coneguin el
potencial del seu municipi i refermin la seva consciència de poble. És per això
que inclou propostes de diverses àrees i serveis de l’Ajuntament de Llagostera
i d’entitats col·laboradores que s’impliquen per fer que la nostra població sigui
més educadora.
Aquesta és la cinquena edició de la Guia de Recursos Educatius que, any rere
any, es va omplint de noves activitats. En aquesta edició, hem incorporat noves
activitats com ara la visita a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals i a l’Estació Meteorològica Municipal i les diverses propostes del Centre d’equitació
Cavall de Mar, el Consorci de les Gavarres i el Grup Excursionista Bell Matí.
“L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món”, segons Nelson Mandela. Per aquest motiu és especialment important que diversos agents municipals
i de l’entorn de la població uneixin esforços i contribueixin en l’educació dels
infants i el jovent de Llagostera. Gràcies a tots aquests col·laboradors i a l’Ajuntament, la guia és un instrument educatiu útil que es va consolidant.

Mireia Malagón i Dausà
Coord. Guia de Recursos Educatius de Llagostera
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PRESENTACIÓ
Us presentem la 6a edició de la Guia de recursos educatius de Llagostera, un conjunt de propostes i recursos educatius que ofereixen
diferents àrees i serveis de l’Ajuntament de Llagostera i també entitats
col•laboradores, que any rere any s’impliquen i refermen el seu compromís amb l’educació.
L’objectiu d’aquesta és oferir recursos als centres educatius per enriquir l’experiència educativa dels infants i joves llagosterencs i alhora
consolidar la seva consciència de poble a través de la coneixença dels
mitjans de què disposa el seu municipi.
Aquest any hem incorporat a la guia una caminada nova, una xerrada
d’emprenedoria, una activitat per conèixer el paisatge de les Gavarres
i dues propostes de l’escola d’art; una visita guiada a les intervencions
del Festival Art&Gavarres i una visita a l’exposició de la il•lustradora
Coaner Codina.
Segons el filòsof Ernest Renan, «la clau de l’educació no és ensenyar, és
despertar». Per aquest motiu és fonamental que tots els agents educatius de Llagostera treballem per despertar els nens i adolescents,
perquè només garantint aquest despertar podrem esperar un futur
pròsper.

Mireia Malagón i Dausà
Tècnica d’Educació
972 83 19 95
educacio@llagostera.cat
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ACTIESCOLA
DESCOBERTA DE L’ENTORN
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
• Ruta dels molins (versió curta): una excursió amb un desnivell relativament pronunciat,
que ens serveix per conèixer l’aprofitament que en feien dels rius (en aquest cas el Ridaura) com a força mecànica. Aconsellable a partir de Cicle Superior de Primària.
• Ruta a la Torre dels Moros: caminada pel Pla de Panedes fins la Torre dels Moros. Llegenda.
• Ruta de natura: coneixement de les plantes més pròpies del bosc mediterrani combinat
amb un joc de pistes per repassar els coneixements adquirits.
• Ruta Puig de les Cadiretes: aprofitant la caminada al punt més alt del Massís de l’Ardenya –Puig de les Cadiretes–, visitem vestigis prehistòrics de la zona –menhir, dolmen...– i
formacions rocoses. No inclou desplaçament fins al trencant del Puig de les Cadiretes.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Educació infantil, primària, secundària i batxillerat.
CALENDARI
Curs escolar
DURADA
Mínim dues hores. Màxim tot el dia.
LLOC
Entorn de Llagostera
PREU
Dependrà de la durada de la ruta.
(38€/h per monitor)
L’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Llagostera subvenciona una d’aquestes quatre rutes
per a:
1 curs de l’escola Lacustària (2 grups/classe)
1 curs de l’escola Puig de les Cadiretes (2 grups/classe)
1 curs de l’institut (2 o 3 grups/classe)
Aquestes rutes subvecnionades s’han de fer a partir del gener de 2020.
CONTACTE
Alfons Martín
Tel. 972 805 525
actiescola@actiescola.cat
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ACTIESCOLA
ACTIVITATS AL CASC ANTIC
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
• Ruta de les llegendes: aprofitem la passejada pel casc antic per relacionar diferents
elements amb les llegendes i curiositats del poble.
(Adaptada a diferents edats.)
• Ruta històrica: visita històrica a la zona antiga de Llagostera amb la interpretació
de les muralles i la seva ubicació, el castell, la façana gòtica de l’església... Es pot
combinar amb una visita a Can Caciques i visualització de l’audiovisual. (Adaptada
a diferents edats a partir de Cicle mitjà de primària.)
• Ruta de jocs: visita a les parts més emblemàtiques del Casc antic de Llagostera:
muralla, fresqueres, torre de la presó, església, ajuntament (castell)... combinat
amb jocs de descoberta. (Apta per a Educació infantil.)

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Educació Infantil, primària, secundària i batxillerat.
CALENDARI
Curs escolar
DURADA
Entre 2 i 3 hores.
LLOC
Casc antic
PREU
Dependrà de la durada
de la ruta.
(38€/h per monitor)
CONTACTE
Alfons Martín
Tel. 972 805 525
actiescola@actiescola.cat
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ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA DE GIRONA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Xerrada sobre astronomia adaptada a les necessitats del centre. A continuació,
observació astronòmica dels objectes disponibles en la data escollida.
També es pot programar un Curs d’astronomia complet (14 sessions).
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Primària, secundària i batxillerat. (Activitats adaptables a cada nivell.)
CALENDARI
Tot l’any. Hores a convenir, preferiblement tardes a partir de les 19.30 h.
DURADA
2 hores aproximadament per sessió individual.
LLOC
Observatori Astronòmic del Centre Cultural Can Roig
C/ Lleó I, 2
PREU
120€ + IVA
CONTACTE
Rafael Balaguer
Tel. 626 229 549 (Trucades a partir de les 20 h.)
presidencia@astrogirona.com
www.astrogirona.com
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BIBLIOTECA JULIÀ CUTILLER
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Visita guiada per la biblioteca, amb l’objectiu que els estudiants del municipi la
coneguin i rebin informació sobre els seus serveis, fons i activitats.
A part de la visita, amb els més petits es poden explicar contes per fomentar la
literatura oral, a partir dels 8/9 anys se’ls pot ensenyar com fer cerques acadèmiques i també se’ls poden presentar novetats i aprofitar per parlar de la importància de la literatura i la lectura.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Llar d’infants, primària i secundària. (Activitats adaptables a cada nivell.)
CALENDARI
Curs escolar
DURADA
50 minuts aproximadament. Un cop acabada la visita poden estar llegint contes o
llibres l’estona que sembli adequada al professorat.
LLOC
Biblioteca Julià Cutiller
C/ Lleó I, 2
PREU
Activitat gratuïta
CONTACTE
Tel. 972 830 008
biblioteca@llagostera.cat
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CAN CACIQUES
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LLAGOSTERA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Us oferim un recorregut per la història de Llagostera, una bona manera d’aprendre la
història del nostre país.
Des de la prehistòria fins al segle XIX amb els oficis tradicionals, passant per l’època medieval i moderna, els alumnes poden descobrir el passat de manera directe i entenedora.
A més d’aquest recorregut, si us interessen activitats concretes us oferim:
•El ganivet de taper. Activitat per donar a conèixer l’evolució de la indústria
su rera a Llagostera.
•La banasta de carboner. Activitat sobre la producció i l’ús de l’energia elèctrica comparant les actuals fons d’energia domèstica amb les antigues, basades en el carbó vegetal
extret dels boscos del voltant de Llagostera.
•Els oficis antics. Evolució dels oficis tradicionals: tapers, pagesos, carboners,
cistellers i esclopeters.
•Un viatge a la prehistòria. A través de l’evolució de les eines utilitzades per
l’home
prehistòric es descobreix el paleolític, l’època de l’home caçador i recol·lector, i el neolític amb les primeres comunitats humanes que es fan se
dentàries i amb l’aparició de l’agricultura i la ramaderia.
Totes les activitats van acompanyades d’un dossier de treball per l’alumne.

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Les activitats s’adapten als diferents nivells dels alumnes.
CALENDARI
Tot l’any. De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
DURADA
De 40 minuts a 1 h 30 m. Segons activitat i nivell.
LLOC
Can Caciques
Carrer Olivareta, 38
PREU
Gratuït per a les escoles de Llagostera.
CONTACTE
Can Caciques
Tel. 972 80 00 05
cancaciques@llagostera.cat
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CASA DE LES VÍDUES
VINE A CONÈIXER-LA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Veniu a conèixer els recursos que s’ofereixen a l’edifici de la Casa de les Vídues.
Visitarem l’Espai jove CLV i l’Espai Educatiu Reaprèn.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
5è i 6è de primària (màxim 25 nens per visita).
CALENDARI
D’octubre a maig. Horari a concreter segons dia.
DURADA
1 h 30 m
LLOC
Casa de les Vídues
Pl. Llibertat, 1
PREU
Activitat gratuïta
CONTACTE
Mariona Puigbaldoyra
Tel. 972 831 995
joventut@llagostera.cat
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CASA DE LES VÍDUES
APRENDRE A EMPRENDRE
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Xerrada d’un jove emprenedor llagosterenc que té per objectiu donar una visió
real i més propera als alumnes de secundària sobre l’emprenedoria. A través de
la seva experiència personal, el jove explica quin ha estat el procediment que ha
seguit per crear la seva pròpia empresa, quins entrebancs ha hagut de superar i
qui l’ha ajudat al llarg del procés de construcció del seu projecte.

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Secundària. Concretament alumnes d’Emprenedoria.
CALENDARI
Data a concretar durant el curs escolar.
DURADA
1h
LLOC
Casa de les Vídues
PREU
Activitat gratuïta
CONTACTE
Mireia Malagón i Dausà
Tel. 972 831 995
educacio@llagostera.cat
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CASTELLERS DE LES GAVARRES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Us aproparem al món casteller amb un taller amb el qual us ensenyarem algunes
nocions bàsiques sobre els castells.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Educació primària (de 1r a 6è).
CALENDARI
Curs escolar. Preferiblement horari de tarda.
DURADA
2h
LLOC
Centre educatiu
PREU
Activitat gratuïta
CONTACTE
Esther Mayor
Tel. 685 852 882
castellersdelesgavarres@gmail.com
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CAVALL DE MAR
CENTRE D’EQUITACIÓ DE LLAGOSTERA
VISITES ESCOLARS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Visita al Centre d’Equitació. Inclou una xerrada sobre etologia i fisiologia equina, una activitat amb cavalls i un taller temàtic sobre el món del cavall. Totes les
activitats s’adapten a les edats dels alumnes i es realitzen en un entorn controlat i
segur
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Educació infantil, primària, secundària i batxillerat.
CALENDARI
Curs escolar, de setembre a juny.
DURADA
3 h (hi ha àrea de pícnic si es vol allargar amb dinar).
LLOC
Centre d’Equitació Cavall de Mar
Veïnat de Gaià - Llagostera
PREU
15€/alumne
CONTACTE
Marta Planella Castro
Tel. 615 606 613
cavalldemar@gmail.com
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CAVALL DE MAR
CENTRE D’EQUITACIÓ DE LLAGOSTERA
COMPETÈNCIES EMOCIONALS ASSISTIDES PER CAVALLS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Activitat assistida amb cavalls que es fa peu a terra. A través d’un seguit d’exercicis
que s’han de fer individualment en uns casos i en equip en uns altres, els alumnes i
els seus responsables descobreixen habilitats i adquireixen eines que els ajudaran
en el creixement personal. Especialment indicat en moments de canvis, com pot
ser un canvi de cicle o de semestre. A través dels cavalls, tots els implicats adquireixen informació molt valuosa que es pot utilitzar en tota l’activitat posterior en
tots els àmbits.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Secundària i batxillerat.
CALENDARI
Curs escolar, de setembre a juny.
DURADA
2 opcions:
3 hores al matí i 2 a la tarda (hi ha àrea de pícnic).
3 hores
LLOC
Centre d’Equitació Cavall de Mar
Veïnat de Gaià - Llagostera
PREU
Preu especial per a centres educatius i ens locals de Llagostera:
Activitat 3 hores: 30€/alumne
Activitat 5 hores: 50€/alumne

CONTACTE
Marta Planella Castro
Tel. 615 606 613
cavalldemar@gmail.com
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CONSORCI DE LES GAVARRES
ELS BOSCOS DE LES GAVARRES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Mitjançant l’observació, la investigació, l’experimentació i la presa de dades organitzades els alumnes aniran definint les característiques pròpies del nostre bosc: el
bosc mediterrani. Treballarem per grups i un dossier, el mètode científic de l’inventari forestal prenent dades de forma organitzada i extraient-ne conclusions. També parlarem de les activitats humanes que han influït i influeixen en el paisatge,
presentant-lo com un element identitari i històric de la nostra comunitat.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
De cicle mitjà de primària fins a batxillerat.
CALENDARI
Curs escolar, de setembre a juny.
DURADA
Mitja jornada (3 h) o bé jornada sencera (5 h).
LLOC
Can Vilallonga (Cassà de la Selva) o, si és possible, a l’entorn del
centre educatiu.
PREU
8€/alumne mitja jornada i 10€/alumne jornada sencera.
(Consultar subvencions disponibles.)
CONTACTE
Maria Piferrer Saurí
Tel. 972 643 695
mpiferrer@gavarres.cat
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CONSORCI DE LES GAVARRES
ELS OCELLS DE LES GAVARRES:
SESSIÓ D’ANELLAMENT CIENTÍFIC D’AUS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
L’anellament és una oportunitat per observar de prop els ocells que habiten a les
nostres Gavarres. Sabrem quines espècies tenim, quines dades recull l’anellador
i quina informació li aporten. Perquè viuen aquí? Què necessiten? I quin és el seu
cant? Son preguntes que contestarem amb una passejada guiada per l’entorn
natural de les Gavarres. Per desenvolupar un treball sistemàtic i que els alumnes
treguin les seves conclusions treballarem un dossier de camp.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
De cicle mitjà de primària fins a batxillerat.
CALENDARI
Curs escolar, de setembre a juny.
DURADA
Mitja jornada (3 h).
LLOC
Can Vilallonga (Cassà de la Selva) o, si és possible, a l’entorn del
centre educatiu.
PREU
10€/alumne
(Consultar subvencions disponibles.)
CONTACTE
Maria Piferrer Saurí
Tel. 972 643 695
mpiferrer@gavarres.cat
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CONSORCI DE LES GAVARRES
L’EMPREMTA DE LES ACTIVITATS HUMANES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Can Vilallonga ofereix un exemple típic de propietat dedicada a l’explotació forestal i agrícola. Una passejada per l’entorn ens permet parlar de la vida a bosc i al
mas. Farem un apropament pels més menuts als oficis tradicionals que es donaven
a casa nostra no fa masses anys: pelador, carboner i bosquetà. I és una ocasió per
parlar d’unes maneres de fer més respectuoses amb l’entorn i per generar una
actitud crítica respecte les actuals i les que desenvolupem cada un de nosaltres.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Educació infantil i cicle inicial de primària.
CALENDARI
Curs escolar, de setembre a juny.
DURADA
Mitja jornada (3 h) o bé jornada sencera (5 h).
LLOC
Can Vilallonga (Cassà de la Selva) o, si és possible, a l’entorn del
centre educatiu.
PREU
8€/alumne mitja jornada i 10€/alumne jornada sencera
(Consultar subvencions disponibles.)
CONTACTE
Maria Piferrer Saurí
Tel. 972 643 695
mpiferrer@gavarres.cat
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CONSORCI DE LES GAVARRES
ETNOBOTÀNICA A LES GAVARRES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Quines plantes aprofitem actualment? Quines i per què s’utilitzaven abans? Són
preguntes que farem als alumnes només començar per anar desgranant quines
plantes del bosc mediterrani tenen propietats curatives, alimentàries, cosmètiques, etc. I com les podem reconèixer. Farem especial atenció a la pèrdua de coneixement que hi ha hagut i reactivarem aquest vincle entre nosaltres i el nostre
entorn natural.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Educació infantil i cicle inicial de primària.
CALENDARI
Curs escolar, de setembre a juny.
DURADA
Mitja jornada (3 h) o bé jornada sencera (5 h).
LLOC
Can Vilallonga (Cassà de la Selva) o, si és possible, a l’entorn del
centre educatiu.
PREU
8€/alumne mitja jornada i 10€/alumne jornada sencera
(Consultar subvencions disponibles.)
CONTACTE
Maria Piferrer Saurí
Tel. 972 643 695
mpiferrer@gavarres.cat
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CONSORCI DE LES GAVARRES
LES RIERES DE LES GAVARRES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Els cursos d’aigua del nostre entorn amaguen una gran riquesa natural. Amb una
sessió de mostreig científic de fauna aquàtica especialment adaptada tindran
l’oportunitat d’observar i manipular directament diverses espècies difícilment
observables en altres circumstàncies. També introduirem aspectes teòrics com el
funcionament de l’ecosistema fluvial, el paper del bosc de ribera i l’impacte que
generem els humans.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Educació infantil i primària.
CALENDARI
Curs escolar, de setembre a juny.
DURADA
Mitja jornada (3 h) o bé jornada sencera (5 h).
LLOC
Can Vilallonga (Cassà de la Selva) o, si és possible, a l’entorn del
centre educatiu.
PREU
8€/alumne mitja jornada i 10€/alumne jornada sencera
(Consultar subvencions disponibles.)
CONTACTE
Maria Piferrer Saurí
Tel. 972 643 695
mpiferrer@gavarres.cat
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CONSORCI DE LES GAVARRES
EL PAISATGE DE LES GAVARRES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
És una unitat didàctica per treballar les Gavarres durant tot el curs escolar. Per una
banda l’escola ha d’adaptar el material que li proporcionarem al seu entorn i a les
especificitats de cada grup i amb el monitoratge del Consorci de les Gavarres es realitzarien tres sortides al massís.
BLOC1: passat
Es tractarien els processos històrics d’alteració del paisatge i l’empremta que ens han
deixat. Es realitzaria una sortida a can Caciques.
BLOC2: present
Com son avui les Gavarres? Apartat més descriptiu dels valors naturals. La sortida es
faria en una zona de bosc propera a l’escola i es faria un inventari forestal.
BLOC3: futur
Quina serà la nostra petjada? Apartat dinàmic per tal que els alumnes s’impliquin en
la conservació del massís i prenguin la responsabilitat dels seus actes. Sortida per
conèixer de primera mà algun dels protagonistes que intervenen en la gestió de les
Gavarres.
BLOC4: dur a terme un acció de difusió dels coneixements que han adquirit els alumnes: organització d’una xerrada o la redacció d’un article. En funció del grup.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Cicle Superior
CALENDARI
Curs escolar, de setembre a juny.
DURADA
Es pot treballar durant tot el curs educatiu o fer-ho de forma intensiva.
Bloc I: cinc hores de classe i un dia de sortida.
Bloc 2: quatre hores de classe i un dia de sortida.
Bloc 3: quatre hores de classe i un mig dia de sortida.
Bloc 4: mínim una hora de classe
LLOC
A l’entorn gavarrenc del centre educatiu
PREU
10€/alumne
(Consultar subvencions disponibles.)
CONTACTE
Maria Piferrer Saurí
Tel. 972 643 695
mpiferrer@gavarres.cat
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CONSORCI DE LES GAVARRES
PRODUCTES DE LES GAVARRES: FARINA, CALÇ, TERRISSA I GEL
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Quina és l’activitat d’explotació de les Gavarres que duien a terme els habitants
del teu poble? Què n’ha quedat? Quin paisatge ha deixat? Aquestes són les preguntes que resoldrem amb una sessió teòrica a l’aula i una passejada per l’entorn
gavarrenc més proper. Ho farem des d’una perspectiva història però també actual,
incidint en la generació d’un esperit crític entre els alumnes davant les actuals
activitats d’explotació forestal, l’estat amb què es troben les restes de les passades
activitats (patrimoni cultural) i quines accions podem emprendre nosaltres.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
De primària fins a batxillerat.
CALENDARI
Curs escolar, de setembre a juny.
DURADA
Mitja jornada (3 h) o bé jornada sencera (5 h).
LLOC
Can Vilallonga (Cassà de la Selva) o, si és possible, a l’entorn del
centre educatiu.
PREU
8€/alumne mitja jornada i 10€/alumne jornada sencera.
(Consultar subvencions disponibles.)
CONTACTE
Maria Piferrer Saurí
Tel. 972 643 695
mpiferrer@gavarres.cat
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CONSORCI DE LES GAVARRES
ELS INCENDIS FORESTALS A LES GAVARRES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
La realitat d’un foc a les Gavarres ens fa por a tots, amb aquesta activitat presentarem el foc com un factor ecològic habitual al clima mediterrani i quines estratègies de gestió forestal hem de seguir per minimitzar l’impacte d’un incendi. Entre tots hem de prendre consciència d’aquesta realitat i de la necessitat de tenir
uns boscos resistents als incendis forestals. Aquesta activitat es desenvolupa en
major part a l’aula i al pati del centre educatiu. La jornada sencera es pot complementar amb una sortida a bosc, preferentment un espai que hagi estat cremat.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
De cicle mitjà de primària fins a primer d’educació secundària.
CALENDARI
Curs escolar, de setembre a juny.
DURADA
Mitja jornada (3 h) o bé jornada sencera (5 h).
LLOC
Can Vilallonga (Cassà de la Selva) o, si és possible, a l’entorn del
centre educatiu.
PREU
8€/alumne mitja jornada i 10€/alumne jornada sencera.
(Consultar subvencions disponibles.)
CONTACTE
Maria Piferrer Saurí
Tel. 972 643 695
mpiferrer@gavarres.cat
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DEIXALLERIA MUNICIPAL
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Visita guiada a la deixalleria municipal de Llagostera. Recorregut per les instal·lacions, on s’explica com es tracten els diferents residus i la seva destinació. El contingut s’adapta als diferents nivells educatius i a les necessitats del professorat.
També es realitzen jocs educatius per treballar els coneixements adquirits durant
la visita.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Es pot adaptar el contingut educatiu a qualsevol edat.
CALENDARI
De dilluns a divendres de 9 a 15 h. Cal concertar dia i hora.
DURADA
1 h (depenent del nombre d’alumnes).
LLOC
Deixalleria municipal
C/ Migjorn, 7
PREU
Activitat gratuïta
CONTACTE
Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament
Tel. 972 831 707
mediambient@llagostera.cat
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ESCOLA DE MÚSICA DE LLAGOSTERA
CONCERT DIDÀCTIC “Jazz, Pop, Funk, Rock & Cia.”
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Quatre professors de l’Escola de Música, juntament amb un integrant de reconegut grup de rock guien un concert, tocant i comentant un repertori de música
moderna: “La història del Jazz, Pop, Funk, Rock & Cia.”
Es tracta d’una sessió didàctica i dinàmica, il•lustrada per exemples en directe,
alguns d’ells interpretats per alumnes l’Escola de Música/Secundària que toquen per als seus companys i amics. La última peça del concert és un moment
de pràctica col•lectiva amb participació del públic. Si s’escau, s’acorda un treball
preparatori amb el professor/a de música de l’IES.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
1r, 2n , 3r o 4t d’ESO.
CALENDARI
Un matí de dia laborable del darrer trimestre. (Cal acordar-lo amb 4 mesos d’antelació.)
DURADA
50 minuts
LLOC
Teatre del Casino Llagosterenc
PREU
570€
CONTACTE
Carme Lleixà i Gina Reyner
51
Tel. 626 347 679 - 649 946 051
escolademusica@casino.cat
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ESCOLA DE MÚSICA DE LLAGOSTERA
CONCERT DIDÀCTIC
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
CONCERT DIDÀCTIC:
Cinc professors de l’Escola de Música guien un concert, tocant i comentant un
repertori al voltant d’una temàtica musical triada. Es tracta d’una sessió educativa
convertida en un espectacle lúdico-musical per la participació, com a intèrprets,
dels propis alumnes de l’Escola de Música/Primària, que toquen al moment obres
i exemples il•lustratius d’allò que s’està explicant. Els nens i nenes tenen l’ocasió
d’escoltar en directe violins, guitarres, clarinets, flautes travesseres, piano, viola
o violoncel tocats pels seus companys i professors, i també l’orquestra, conjunts i
grups corals. La última peça és un moment de pràctica col•lectiva amb participació
del públic, acordant-ne, si s’escau, el tipus de treball amb els mestres de música de
les escoles.
El concert i temàtiques musicals s’adeqüen a les edats de 1r a 3r, o bé de 4t a 6è,
Les temàtiques a triar són:
a) El ritme i les figures rítmiques. b) Els instruments i les famílies instrumentals.
c) Les qualitats del so. d) Els elements del llenguatge musical. e) Els estils artístics.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
De 1r a 3r de primària o bé de 4t a 6è, segons allò acordat amb el centre de
primària i temàtica triada.
CALENDARI
Un matí de dia laborable del darrer trimestre. (Cal acordar-lo amb 4 mesos d’antelació.)
DURADA
50 minuts
LLOC
Teatre del Casino Llagosterenc
PREU
510€
CONTACTE
Carme Lleixà i Gina Reyner
Tel. 626 347 679 - 649 946 051
escolademusica@casino.cat
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ESCOLA DE MÚSICA DE LLAGOSTERA
TALLER DE NADONS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Sessions musicals de 30 minuts, per a nadons de un i dos anys, per fer-los viure la
música de bens petits mitjançant cançons, jocs de falda, jocs amb instruments,
petites danses i audicions.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
P1 i P2 en grups de 8-10 nadons.
CALENDARI
Al segon i/o tercer trimestre, una sessió setmanal durant 2, 4 o 6 setmanes (a
triar).
DURADA
30 minuts per grup de 8-10 nadons / mínim 4 grups per dia / Tallers de 2, 4 o 6
dies.
LLOC
Llar d’infants
PREU
Preu orientatiu per al taller de 4 dies (2h per dia, per a 4 grups de 30 min.)
Total: 315€

CONTACTE
Carme Lleixà / Gina Reyner
Tel. 626 34 76 79 - 649 94 60 51
om
escolademusicacasino@gmail.com
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ESCOLA MUNICIPAL D’ART
VINE A DESCOBRIR-LA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Veniu a conèixer l’Escola Municipal d’Art Pere Mayol. Us ensenyarem les instal•lacions de l’escola. A més a més, farem un taller artístic que els nens es podran
emportar a casa.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Educació infantil i primària (màxim 25 nens per visita).
CALENDARI
Curs escolar. Horari a concretar segons dia.
DURADA
1h 30 min
LLOC
Escola Municipal d’Art Pere Mayol
Pl. Llibertat, 1
PREU
Activitat gratuïta
CONTACTE
Mariona Puigbaldoyra
Tel. 972 831 995
escoladart@llagostera.cat
www.escoladartperemayol.cat
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ESCOLA MUNICIPAL D’ART
EXPOSICIÓ IL·LUSTRADORA COANER CODINA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Visita guiada i activitat educativa a l’exposició de la il•lustardora Coaner Codina. Dins
el cicle Illustrarium.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
1r i 2n de primària.
CALENDARI
Del 25 de gener a l’1 de març
DURADA
1h
LLOC
Sales de Can Roure
PREU
Activitat gratuïta
CONTACTE
Mariona Puigbaldoyra
Tel. 972 831 995
escoladart@llagostera.cat
www.escoladartperemayol.catt
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ESCOLA MUNICIPAL D’ART
VISITA GUIADA INTERVENCIONS LAND ART
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Visita guiada i taller a les intervencions del Festival Art&Gavarres on els alumnes
podran descobrir què és el land art i els artistes que en formen part.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Secundària
CALENDARI
Abril-juny
DURADA
2h
LLOC
Gavarres
PREU
Activitat gratuïta
CONTACTE
Mariona Puigbaldoyra
Tel. 972 831 995
escoladart@llagostera.cat
www.escoladartperemayol.cat
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ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Visita guiada a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Cassà de la Selva, planta depuradora compartida pels municipis de Cassà de la Selva i Llagostera.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Cicle superior de primària, secundària i batxillerat.
CALENDARI
Curs escolar, de setembre a juny.
DURADA
A concretar.
LLOC
EDAR Cassà de la Selva
PREU
Activitat gratuïta
CONTACTE
Anna Crivillé i Tura
Tècnic Departament de Gestió del Sanejament
Àrea Sanejament Aigües Residuals
Tel. 935 672 800
acriville@gencat.cat
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ESTACIÓ METEOROLÒGICA MUNICIPAL
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Visita a l’Estació Meteorològica Municipal per veure el funcionament i la recollida
de dades d’aquesta instal•lació situada a 500 metres del nucli urbà, a 120 metres
sobre el nivell del mar. L’estació consta d’un pluviòmetre automàtic i un de manual homologat com a oficial (Hellmann), un anemòmetre, un termohigròmetre i
una garita de fusta artesanal amb termòmetres de mercuri oficials. Les dades de
l’observatori estan disponibles en temps real a les xarxes on-line: Meteoclimatic,
Weathercloud i CMI (Catalunya Méteo Info).
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Primària i secundària.
CALENDARI
Curs escolar, de setembre a juny.
DURADA
1h
LLOC
Escorxador Municipal
PREU
Activitat gratuïta
CONTACTE
Marc Sureda
Tel. 667 732 409
cat
premsa@llagostera.cat
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FUNDACIÓ RAMON NOGUERA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Visita guiada per les instal•lacions del centre ocupacional Llagostera, amb l’objectiu que
els estudiants del municipi coneguin les activitats que s’hi realitzen
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
A tots els nivells. S’adaptarà la visita segons l’edat (màxim 25 persones per visita).
CALENDARI
De dilluns a divendres de 9.30 h a 16 h.
DURADA
1h
LLOC
C/ Lleó, 1
PREU
Activitat gratuïta
CONTACTE
Ester Triado
Tel. 972 237 611
etriado@grupfrn.cat
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GRUP EXCURSIONISTA BELL MATÍ
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Proposta de rutes a peu per descobrir racons de l’entorn de Llagostera:
1. RUTA APROFITAMENT HIDRÀULIC DEL RIDAURA
Ruta a peu direcció a Sant Llorenç, passar per Can Puig, Can Carreras, seguint el Ridaura
fins a arribar a la resclosa del molí de Can Moner, passant pel reg que portava l’aigua del
molí de Can Nadal.
2. RUTA DE LA RIERA DE SALENYS I DE PANEDES

Ruta a peu que surt del carril bici, passa per la riera de Salenys, la font de Panedes,
el Pi gros, Can Morató, la font de Sant Ampèlit i el Pla de Panedes.
3. RUTA DE SANT LLORENÇ I DE LA FONT DE LA TAVERNA

Ruta a peu direcció al pla de Sant Llorenç, per continuar cap a l’ermita de Sant
Llorenç, el puig de la Guàrdia, Can Crispins, la font de la Taverna i Can Puig.

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Secundària i batxillerat.
CALENDARI
TARDOR: octubre i 1a quinzena de novembre.
PRIMAVERA: 2a quinzena de març i abril i maig sencers.
Qualsevol dia excepte els dimecres.
DURADA
Tot un matí
LLOC
Entorn de Llagostera
PREU
Activitat gratuïta
CONTACTE
Joan Sàbat
Tel. 675 762 283
OBSERVACIONS
Uns dies abans de la ruta, els organitzadors voldran mantenir una reunió de coordinació amb el professorat acompanyant.
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JARDINS MAS MAIENSA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Als Jardins de Mas Maiensa podeu fer diversos tallers de jardineria, hort, remeis
naturals o jocs tradicionals, adaptats als diferents nivells educatius.
També podeu fer una visita per conèixer les diferents plantes del jardí, el bosc
mediterrani i els prats on pasturen les vaques aubrac envoltades d’un medi natural
sostenible.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Primària, secundària i batxillerat.
CALENDARI
Curs escolar
DURADA
De 2 a 3 h, depenent de l’activitat que es vulgui fer.
LLOC
Jardins de Mas Maiensa
Veïnat de Bruguera, 7
PREU
A consultar. Dependrà de l’activitat que es porti a terme.
CONTACTE
Teresa Puértolas
Tel. 663 051 549
jardinsmasmaiensa@gmail.com
www.masmaiensa.com
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LLAGOSTERA RÀDIO
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Veniu a conèixer les instal·lacions de Llagostera Ràdio i com funcionem. Durant
la visita hi haurà la possibilitat de gravar un petit programa creat pels mateixos
alumnes amb la temàtica que cregui convenient l’escola. Aquest espai gravat
també serà emès per l’emissora.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Educació infantil i primària (màxim 10 nens per visita).
CALENDARI
Curs escolar. Horari a concretar.
DURADA
Dependrà de l’activitat.
LLOC
Estudis de Llagostera Ràdio
PREU
Activitat gratuïta
CONTACTE
Enric Sánchez
Tel. 972 830 212 (de dilluns a divendres de 16 h a 19 h)
llagosteraradio@llagosteraradio.cat
www.llagosteraradio.cat
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MAS ROIG II
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Experiència d’ecologia profunda, agermanant ciència, tecnologia i medi ambient. Visita d’una masia evolutiva-adaptativa, fruit de la transformació de una
casa de pagès tradicional en una masia del segle XXI, que aprofita el seu hàbitat i el seu entorn per mostrar científicament que la natura i els espais humanitzats són perfectament compatibles.
Hi trobareu:
Com la llum es converteix en treball, generació d’energia amb una micro xarxa smart grid, museu de les deixalles, observatori astronòmic, hort ecològic i
granja, gran biodiversitat de flora i fauna, bosc mediterrani, corriols de lleure i
Via Verda.

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Primària, secundària i batxillerat.
CALENDARI
Tot l’any
DURADA
Segons tipus d’activitats a desenvolupar, sobre aspectes científics, tecnològics, naturalistes, agraris, ramaders, culturals o socials.
LLOC
Paratges del Mas Roig
PREU
Activitat sense ànim de lucre.
2 € per alumne, destinats íntegrament a l’Associació Amics del Mas Roig.
CONTACTE
Dr. Francesc Sureda
Tel. 678 403 374
www.masroig.org
ALTRES
Grups de 15-25 alumnes, segons activitat.
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MUSEU EMILI VILÀ
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Visita guiada al Museu Vilà per a conèixer la vida, l’obra i els diversos estils que va
treballar l’artista.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
6è primària, secundària i batxillerat.
CALENDARI
Del mes de març al mes d’ octubre.
DURADA
2h
LLOC
Museu Emili Vilà
C/ Sant Pere, 27
PREU
3€ (majors de 12 anys).
CONTACTE
Jeffrey Martí Vilagran
Tel. 669 411 940
info@museuvila.com
jeffreymartivi@gmail.com
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POLICIA LOCAL
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Visita a les dependències municipals de la policia local i xerrada sobre el funcionament i organització del cos policial, les tasques que porten a terme els agents, etc.
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
Primària i secundària.
CALENDARI
Tot l’any
DURADA
1h
LLOC
Edifici policia local
C/ Tossa, 3
PREU
Activitat gratuïta
CONTACTE
Adrià Ruano
Tel. 972 805 580
caporal1052@llagostera.cat
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, BORSA DE TREBALL I
REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Busco feina, per on començo?
Xerrada on s’exposen diferents qüestions formals per començar a buscar feina. Conceptes bàsics que permetran als i les joves iniciar-se en el món del treball, així com
els recursos que tenen a l’abast per poder-ho fer.
Després de veure els conceptes... hi reflexionem!
Taller d’emprenedoria i treball
Mitjançant dinàmiques grupals i música al voltant del significat del treball:
• Quin és el meu currículum de vida a dia d’avui?
• A partir d’aquesta primera reflexió, construcció en grup del significat d’allò que
anomenem “treballar”
• El grup, ara pot identificar almenys dues modalitats de treball: en un projecte ja
establert o creant el seu propi projecte
• Reflexió al voltant del rerefons d’un projecte de treball: la creativitat, la imaginació,
la força, l’empenta, la il•lusió, l’equip, la confiança, els hàbits.
• Reforç dels valors de base per a emprendre un projecte de treball.
És necessari disposar d’un professor durant la coordinació prèvia de l’activitat i el
desenvolupament del taller.

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
4T d’ESO i batxillerat. Un taller per grup-classe preferiblement.
CALENDARI
Setembre 2019 - maig 2020
DURADA
45 - 60 minuts
LLOC
Institut de Llagostera
PREU
Activitat gratuïta
CONTACTE
Carolina Carranza
Coordinadora Pla de Barris i Promoció econòmica
972 832 322
promocio@llagostera.cat
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