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La Guia Didàctica rep 883 sol·licituds d’activitats per part dels
centres educatius de Castellar

Dimecres 21 de desembre de 2022

La Guia Didàctica de Castellar del Vallès, un recurs municipal que ofereix
anualment la Regidoria de Cicles de Vida als centres educatius de la vila, ha rebut
una xifra rècord de sol·licituds d’activitats, visites o materials de préstec per al curs
2022-2023: un total de 883, un nombre que, com cada any, podrà augmentar al llarg
del curs.

Aquest primer trimestre, s’ha donat resposta a 220 sol·licituds, i l’alumnat ha fet,
entre d’altres, visites als pessebres, ha participat en diverses propostes del Dia
Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, tallers d’autoprotecció i
sessions de teatre. A més, també s’han recuperat les visites a l’Obra Social
Benèfica, que s’havien interromput a causa de la pandèmia de la covid-19.

D’altra banda, per al segon trimestre s’ha donat resposta a 397 sol·licituds, i a 187 el
3r trimestre. A més, queden 79 sol·licituds pendents de data per concretar o de
places disponibles.

Aquest curs també és l’any que el catàleg de la Guia Didàctica ofereix un major
nombre de propostes per als centres educatius: fins a 144, distribuïdes en els
següents àmbits temàtics:

Coneguem la nostra vila: 21 propostes
Coneguem l’entorn natural: 8 propostes
Castellar i el món cultural: 27 propostes
Castellar i el medi ambient: 33 propostes
Castellar i l’educació en valors: 15 propostes
Castellar i la salut: 26 propostes
Materials: 14 propostes

Les que faran més alumnes són, com és habitual, les que s’emmarquen en l’àrea
“Castellar i el món cultural”. En aquest sentit, destaquen les audicions musicals, el
teatre en català i en anglès i el cinema amb motiu del BRAM! escolar.

18 novetats al catàleg

El catàleg de la Guia Didàctica presenta aquest curs 17 novetats que es fan per
primera vegada o que plantegen novetats. L’àmbit temàtic que n’inclou més, un
total de sis, és “Castellar i l’educació en valors”, amb “En la varietat està el gust”,
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“La batalla final”, “La veïna (hora del conte)”, “Els contes de l’Ona” i “taller de
danses africanes”.

El segueix de prop “Castellar i la salut”, amb cinc propostes noves titulades “Salut a
les escoles”, “taller d’autoprotecció bàsic”, “Que no t’agafi el masclisme”,
“Desmuntant el masclisme” i “Tinc 500 amics. A classe ens cuidem”.

Quatre són les novetats que incorpora “Castellar i el medi ambient”: “La ciutat dels
Residus”, “Taller de sabó a partir de l’oli usat”, “La moda que incomoda” i “Vull
ser una flor, conte participatiu”.

Finalment, en l’àmbit “Castellar i el món cultural” s’inclou una activitat d’Urban
Sketching, mentre que pel que fa als materials en préstec se cedeix l’exposició “Jo
soc, una declaració sobre el gènere i la sexualitat”.

A tot això, s’ha de sumar la programació de teatre per a secundària, que possibilita
que l’alumnat vagi a veure algun dels espectacles que s’inclouen el programació
estable.
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