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PRESENTACIÓ 
 

Un any més, des de la Regidoria de Cicles de Vida impulsem aquesta ‘Guia 
d’activitats complementàries’ en el marc del projecte Activitats d’estiu 2021, Estiu 
Enriquit. 
 
La nostra població més jove, els nostres fills i les nostres filles, han passat, de nou, 
un curs escolar totalment atípic, amb confinaments de grups, la implantació de 
l’estat d’alarma o els confinaments perimetrals, com a mesures per a la lluita contra 
la propagació de la COVID19. 
  
Al llarg d’aquests mesos, la possibilitat d’aprofundir en el més preuat de l’etapa 
acadèmica i educativa: la socialització, el valor de compartir amb els i les 
companyes de classe, el cultiu de les amistats, la convivència i el civisme en el 
sentit més ampli dels termes s’ha vist de nou minvat. 
  
De nou,aquest estiu, amb totes les mesures de seguretat i recomanacions 
sanitàries, posem, conjuntament amb les associacions i empreses del nostre 
municipi a disposició l’oferta més gran de casals i activitats: l’Estiu enriquit. 
  
Una oferta que compta amb mes de 40 propostes de 29 d’entitats promotores i de 
la que es podran beneficiar més de mil cinc-cents infants i joves del nostre poble. 
  
Permeteu-me que us agraeixi a totes les associacions i empreses que promoveu les 
activitats d’aquest estiu pel gran esforç que esteu fent per dissenyar les 
programacions i activitats tot i les normatives sanitàries a aplicar, sabem que no és 
fàcil, però estem segurs que donareu el millor de vosaltres. 
  
Hem dissenyat entre tots els agents implicats una oferta d’activitats coordinada, 
amb objectius comuns, que promou l’acompanyament educatiu i socioemocional i 
l’enriquiment cultural i lúdic, amb l’objectiu de compensar els efectes de la 
pàndemia amb un estiu ric en oportunitats educatives i lúdiques, estant al costat de 
les entitats promotores de les activitats d’estiu i garantint una oferta inclusiva que 
no deixi a cap infant o jove fora. 
  
Aquesta guia d’activitats complementàries és un clar exemple de com enriquir les 
activitats d’estiu i de la gran implicació de les entitats promotores per tal d’oferir 
una programació de qualitat als nostres infants i joves. 
  
Esperem que us sigui útil i que us ajudi en la vostra programació d’activitats. 
  
  
  
Dani Pérez 

Regidor de Cicles de Vida 
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

 
La guia d’activitats complementàries del projecte Activitats d’estiu 2021, un estiu 

enriquit és un recull d’activitats i préstec de materials que pretén diversificar, 

ampliar i oferir propostes a les entitats promotores que formen part del projecte. 

Les activitats que s’ofereixen cobreixen diferents àmbits: música, arts escèniques, 

educació ambiental, coneixement de l’entorn i d’alguns serveis municipals... 

Les propostes tenen en compte tota la diversitat d’infants i les múltiples capacitats.  

 

- Activitats dirigides proposades per l’Ajuntament que es realitzaran a l’aire 

lliure (places o entorn), amb especialistes i per grups de convivència 

garantint les mesures sanitàries.  

Cada grup haurà de portar un pot de gel hidroalcohòlic i una mascareta per 

infant per si fos necessària puntualment durant l’activitat. 

S’haurà de reservar hora a través del correu electrònic que trobeu a l’apartat 

Contecte i reserva. El/la responsable de cada activitat respondrà, també per 

correu electrònic, assignant el dia i hora sol·licitat o proposant-ne un altre si 

calgués. 

 Cada activitat té una fitxa amb la informació següent: 

- Edat dels destinataris/es 

- Nom de la proposta 

- Descripció  

- Objectius 

- Informació de l’activitat (durada, dies i horari, lloc de realització, 

observacions) 

- Contacte i reserva 

Per tal de sol·licitar les activitats dirigides cada entitat promotora haurà d’omplir  
un quadrant excel que rebreu per correu electrònic o via watsup, demanant les 
activitats que es vulguin realitzar (també estarà penjat a la pàgina web de 
l’Ajuntament). Ell termini per sol·licitar-ho és des del 17 de maig a l’11 de juny 
ambdós inclosos. Unn cop finalitzat  el termini per sol·licitar-les es farà un retorn 
de de les activitats concedides. És important que envieu el quadre al correu 
electrònic naltimira@castellarvalles.cat. 
 
Important: Un cop us hagin fet el retorn de les activitats proposades, per 
possibles canvis i/o anul.lacions us haureu de posar en contacte amb la persona 
que figura al final de cada fitxa descriptiva de l’activitat. 
 
Un cop finalitzat el termini de demanda d’activitats no es podrà sol·licitar més 
activitats. 
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Els monitoratge que acompanya als participants a les activitats proposades per 

l’Ajuntament es compromet a: 

 

- Col·laborar en el bon funcionament de l’activitat. 

- Ser present i responsabilitzar-se del grup de convivència al llarg de 

l’activitat. 

- Garantir el compliment de normativa (Decret 267/2016). 

Els monitoratge que sol·licita material de préstec es compromet a: 

- Recollir i retornar el material al lloc indicat a la fitxa. 

- Fer un bon ús del material. 

- En el cas d’ocasionar algun desperfecte en el material prestat s’haurà de 

reparar o reposar. 

Material de préstec municipal 
 

- Disfresses 
- Circ 
- Jocs de taula 
- Jocs psicomotrius 

 

 

Activitat Edat Lloc Dies 
 

ACTIVITATS DIRIGIDES 
 

Jocs d’aigua Plaça 
Catalunya 

2 a 18 anys Plaça Catalunya Del 28 de juny al 30de juliol 

Llegim sota les 
Moreres 

2 a 14 anys Pati de Les 3 
Moreres 

Del 28 de juny al 30de juliol 

Taller creatiu de 
manualitats 

6 a 12 anys Ludoteca Del 5 al 9 de juliol 

Jocs de taula 
 

2 a 5 anys Ludoteca Del 19 al 23 de juliol 

Jocs gegants 
 

2 a 5 anys Ludoteca Del 19 al 23 de juliol 

Jocs d’arreu del 
món 

6 a 15 anys Ludoteca Del 26 al 30 de juliol 

Jocs gegants 6 a 12 anys Ludoteca Del 19 al 23 de juliol 
Jocs d’estratègia 6 a 12 anys Ludoteca Del 28 de juny al 6 de juliol 
Jocs sensorials 
 

2 a 5 anys Ludoteca Del5 al 9 de juliol 

Jocs sensorials i 
motrius 

6 a 12 anys Ludoteca Dell 12 al 16 de juliol 

Juguem amb 
vehicles 
 

2 a 5 any Ludoteca Del 26 al 30 de juliol 
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-  

 

 
 

Taller creatiu de 
manualitats 
 

2 a 5 anys Ludoteca Del 28 de juny al 2 de juliol 

Quin ritme 10 a 12 anys EMM Torre Balada 29, 30 de juny 
1,6,7,8,13,14,15 de juliol 

Introducció a 
l’ukelele 

6 a 16 anys EMM Torre Balada 6 de juliol 

Concurs de bandes 
sonores 

8 a 16 anys EMM Torre Balada 1 i 8 de juliol 

Improvisació ORFF 10 a 12 anys EMM Torre Balada 1 de juliol 
Espectacle musical 
Albert Such 

2 a 12 anys Escenari Plaça 
Mirador 

20 i 22 de juliol 

Jornada de 
basquet en cadira 
de rodes 

6 a 10 a 16 anys Jardins del Plaça 
Francesc Macià 

Del 29 de juny 28 de juny  o 2 de 
juliol 

Jornada esportiva 
capacitats diverses 

10 a 16 anys Plaça Francesc 
Macià 

29 de juny o 1 de juliol 

Contes de l’univers 7 a 12 anys Escenari Plaça 
Mirador 

Del 5 al 10 de juliol 

Contes per 
distreure  

2 a 6 anys Escenari Plaça 
Mirador 

Del 13 al 17 de juliol 

Taller construcció 
Kapla 

3 a 12 anys Plaça Mirador 29 de juny i 1 de juliol 

Taller construcció 
Kapla 
 

2 a 6 anys Plaça Mirador Del 20 al 24 de juliol 

Farmaciola natural 
per a l’estiu 

3 a 14 anys Glorieta  Palau 
Tolrà 

Del 12 al 16 de juliol 

Macroinvertebrats 
del Ripoll 

8 a 14 anys Can Carner fins al 
riu 

1, 7, 15 de juliol 

Personalització 
samarretes amb 
tall vinil 

8 a 13 anys Mirador Fablab 15 de juliol 

Taller d’impressió 
3D 

8 a 13 anys Mirador Fablab 19 de juliol 

Personalització de 
llibretes amb tall 
làser  

8 a 13 anys  Mirador Fablab 22 de juliol 

 
MATERIALS DE PRÉSTEC 

 
Disfresses 2 a 7 anys Ludoteca Les 3 

Moreres 
Del 22 de juny al 31 de juliol 

Circ 2 a 12 anys Ludoteca Les 3 
Moreres 

Del 22 de juny al 31 de juliol 

Jocs de taula 3 a 16 anys Ludoteca Les 3 
Moreres 

Del 22 de juny al 31 de juliol 

Jocs psicomotrius 2 a 12 anys Ludoteca Les 3 
Moreres 

Del 22 de juny al 31 de juliol 
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JOCS D’AIGUA A LA PLAÇA CATALUNYA, de 2 a 18 anys 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

Els jocs d’aigua de la Plaça Catalunya estaran oberts adequant-se als requeriments 

higiènics i sanitaris de prevenció de la COVID-19. L’aforament serà limitat i l’accés 

estarà delimitat amb tanques de protecció.  

De 10h a 12h de dilluns a divendres l’accés serà preferent per a usuaris d’activitats 

d’estiu. 

OBJECTIUS: 

• Gaudir d’una estona de joc en un espai públic. 

• Refrescar-se. 

• Passar-ho bé en grup, desenvolupar habilitats socials: cooperació, 

competició, diàleg, resolució de conflictes. 

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT: 

Durada: sessions de 30 minuts 

Dia/es i horari: de dilluns a divendres de 10 a 12 h del 28 de juny al 30 de juliol 

Lloc de realització: Plaça Catalunya 

Observacions:  

 

CONTACTE I RESERVA: 

Salva Serra 

esports@castellarvalles.cat 
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LLEGIM SOTA LES MORERES, de 2 a 14 anys 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

Els infants es trobaran amb un carro de la biblioteca amb una selecció de 20-30 

contes a llegir. Se seleccionaran segons l’edat del grup que demani  l’activitat. La 

selecció canviarà cada 7 dies.  Els monitors/es podran demanar amb temps la 

temàtica dels contes: emocions, valors, còmics, esports, animals, natura, hàbits, 

aventures. 

Una bibliotecària donarà la benvinguda i farà la presentació del carro. 

Els infants són lliures de triar entre els llibres del carro. 

En acabar la sessió, els infants hauran de deixar els contes al carro. Una 

bibliotecària els acomiadarà. 

OBJECTIUS:  

• Promoure el gust per la lectura. 

• Animar als infants a venir a la Biblioteca acompanyats d’un adult per 

potenciar l’àrea infantil com un espai familiar. 

• Familiaritzar-se amb els espais i recursos de la biblioteca adreçats a la seva 

edat. 

• Contribuir a l’aprenentatge i foment de la lectura. 

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT: 

Durada: 1 hora aproximadament 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: de dilluns a divendres de 10 a 11 h i de 12 a 13 h del 28 de juny 

al 30 de juliol 

Lloc de realització: Pati de les tres Moreres. c/ Sala Boadella, 6 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Mònica Mimó i Teia Sabater 

biblioteca@castellarvalles.CAT 
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TALLER CREATIU DE MANUALITATS + JOC LLIURE de 6 a 12 

anys 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

L’activitat inclou: 

- JOC LLIURE al espai, amb els jocs i joguines de la Ludoteca.  

Cada grup es podrà moure i utilitzar lliurement la meitat del espai de la 

Ludoteca, per tal de mantenir el grup de convivència i que la ludoteca pugui 

acollir 2 grups simultàniament. 

- MANUALITAT LLIURE i CREATIVA, tipus collage amb volum, 3 dimensions. 

Conduïda per una monitora de la Ludoteca. Oferirem diferents materials de 

bricolatge com claus, cargols, anelles... i agafant de suport un tap de suro 

podran crear el seu invent, màquina, robot o el que els suggereixi la seva 

imaginació.  

 

OBJECTIUS:  

• Gaudir d’un espai de joc en llibertat, on expressar emocions i relacionar-se 

amb els companys/es. 

• Conèixer diferents materials i les seves possibilitats. 

• Estimular la psicomotricitat fina i la sensibilitat artística. 

 

INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

Durada: 1 hora i mitja 

Núm.  de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: Setmana: del 5 al 9 de juliol 

- Horari 1: de 9’30 a 11’00h 

- Horari 2: de 11’30 a 13’00h 

Lloc de realització: Ludoteca Les 3 Moreres (C. Sala Boadella, 6) 

Cost: gratuït 

Observacions:   

Trieu quin dels 2 horaris us va millor: de 9,30 a 11h o de 11’30 a 13’00h 

Trieu quina de les 2 sales preferiu:  

- Sala joc simbòlic i psicomotriu 

- Sala de jocs de taula i joc sensorial. 

Persona de contacte: Judit Avellaneda 

CONTACTE I RESERVA: 

Judit Avellaneda  
 
ludoteca@castellarvalles.cat 
93715 92 89
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 JOCS DE TAULA + JOC LLIURE de 2 a 5 anys 

 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

L’activitat inclou: 

- JOC LLIURE al espai, amb els jocs i joguines de la Ludoteca.  

Cada grup es podrà moure i utilitzar lliurement la meitat del espai de la 

Ludoteca, per tal de mantenir el grup de convivència i que la ludoteca pugui 

acollir 2 grups simultàniament. 

- JOCS DE TAULA  Jugarem en petits grups a diferents jocs de 

taula: Memo funny, farm animals, Caputxeta vermella, Blocks 

Family, Ringo Race, i altres. 

 

OBJECTIUS: 

• Passar-ho bé en grup, desenvolupar habilitats socials: cooperació, competició, 

diàleg, aprendre a guanyar i perdre. 

• Conèixer la mecànica i diferents tipus de jocs de taula.  

 

• Promoure l’adquisició de diferents habilitats motrius i intel·lectuals: coordinació 

òculo-manual, punteria, concentració, paciència, la lògica... 

 

INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

Durada: 1 hora i mitja 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: Setmana del 19 al 23 de juliol 

- Horari 1: de 9’30 a 11’00h 

- Horari 2: de 11’30 a 13’00h 

Lloc de realització: Ludoteca Les 3 Moreres (C. Sala Boadella, 6) 

Cost: gratuït 

Observacions:   

Trieu quin dels 2 horaris us va millor: de 9,30 a 11h o de 11’30 a 13’00h 

Trieu quina de les 2 sales preferiu:  

- Sala joc simbòlic i psicomotriu 

- Sala de jocs de taula i joc sensorial. 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Judit Avellaneda  
 
ludoteca@castellarvalles.cat 
937159289 
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JOCS GEGANTS + JOC LLIURE de 2 a 5 anys 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

L’activitat inclou: 

- JOC LLIURE al espai, amb els jocs i joguines de la Ludoteca.  

Cada grup es podrà moure i utilitzar lliurement la meitat del espai de la 

Ludoteca, per tal de mantenir el grup de convivència i que la ludoteca pugui 

acollir 2 grups simultàniament. 

- JOCS GEGANTS: Jugarem amb els jocs de grans dimensions fent petits grups 

d’infants: joc de la pesca, Mikado, mini golf, dòmino, oca, etc.. 

 

OBJECTIUS: 

• Passar-ho bé en grup, desenvolupar habilitats socials: cooperació, competició, 

diàleg i resolució de conflictes.  

• Gaudir d’un espai de joc i descobriment. 

 

• Conèixer jocs tradicionals en format gegant. 

 

• Promoure l’adquisició de diferents habilitats motrius i intel·lectuals: coordinació, 

punteria, concentració, paciència... 

 

INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

Durada: 1 hora i mitja 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: Setmana del 12 al 16 de juliol 

- Horari 1: de 9’30 a 11’00h 

- Horari 2: de 11’30 a 13’00h 

Lloc de realització: Ludoteca Les 3 Moreres (C. Sala Boadella, 6) 

Cost: gratuït 

Observacions:   

Trieu quin dels 2 horaris us va millor: de 9,30 a 11h o de 11’30 a 13’00h 

Trieu quina de les 2 sales preferiu:  

- Sala joc simbòlic i psicomotriu 

- Sala de jocs de taula i joc sensorial. 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Judit Avellaneda  
 
ludoteca@castellarvalles.cat 
937159289 
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JOCS D’ESTRATÈGIA + JOC LLIURE de 6 a 12 anys 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

L’activitat inclou: 

- JOC LLIURE al espai, amb els jocs i joguines de la Ludoteca.  

Cada grup es podrà moure i utilitzar lliurement la meitat del espai de la 

Ludoteca, per tal de mantenir el grup de convivència i que la ludoteca pugui 

acollir 2 grups simultàniament. 

- JOCS DE TAULA  Jugarem en petits grups a diferents jocs de taula 

on l’estratègia és important. 

 
OBJECTIUS:  

• Passar-ho bé en grup, desenvolupar habilitats socials: cooperació, competició, 

diàleg, aprendre a guanyar i perdre. 

• Conèixer la mecànica i diferents tipus de jocs de taula.  

• Promoure l’adquisició de diferents habilitats motrius i intel·lectuals: coordinació 

òculo-manual, punteria, concentració, paciència, la lògica... 

 
INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

Durada: 1 hora i mitja 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: Setmana del 28 de juny al 2 de juliol 

- Horari 1: de 9’30 a 11’00h 

- Horari 2: de 11’30 a 13’00h 

Lloc de realització: Ludoteca Les 3 Moreres (C. Sala Boadella, 6) 

Cost: gratuït 

Observacions:   

Trieu quin dels 2 horaris us va millor: de 9,30 a 11h o de 11’30 a 13’00h 

Trieu quina de les 2 sales preferiu:  

- Sala joc simbòlic i psicomotriu 

- Sala de jocs de taula i joc sensorial. 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Judit Avellaneda  
 
ludoteca@castellarvalles.cat 
937159289 
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JOCS D’ARREU DEL MÓN + JOCS LLIURE de 6 a 15 anys 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

L’activitat inclou: 

- JOC LLIURE al espai, amb els jocs i joguines de la Ludoteca.  

Cada grup es podrà moure i utilitzar lliurement la meitat del espai de la 

Ludoteca, per tal de mantenir el grup de convivència i que la ludoteca pugui 

acollir 2 grups simultàniament. 

- JOCS D’ARREU DEL MÓN (conduïda per una monitora de la Ludoteca):  Jugarem 

a jocs de taula d’altres llocs del món i podrem situar els països d’origen en un 

mapamundi. Coneixerem el carrom, les dames xineses, l’Awalé, el tchuka-ruma.. 

OBJECTIUS: 

• Passar-ho bé en grup, desenvolupar habilitats socials: cooperació, 

competició, diàleg, resolució de conflictes. 

• Descobrir jocs d’altres cultures, despertar la curiositat sobre el seu origen. 

• Desenvolupar habilitats psicomotrius i intel·lectuals: memòria, estratègia, 

concentració, punteria... 

 

 
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT  

Durada: 1 hora i mitja 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: Setmana del 26 al 30 de juliol 

- Horari 1: de 9’30 a 11’00h 

- Horari 2: de 11’30 a 13’00h 

Lloc de realització: Ludoteca Les 3 Moreres (C. Sala Boadella, 6) 

Cost: gratuït 

Observacions:   

Trieu quin dels 2 horaris us va millor: de 9,30 a 11h o de 11’30 a 13’00h 

Trieu quina de les 2 sales preferiu:  

- Sala joc simbòlic i psicomotriu 

- Sala de jocs de taula i joc sensorial. 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Judit Avellaneda  
 
ludoteca@castellarvalles.cat 
937159289 
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JOCS GEGANTS + JOC LLIURE de 6 a 12 anys 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

L’activitat inclou: 

- JOC LLIURE al espai, amb els jocs i joguines de la Ludoteca.  

Cada grup es podrà moure i utilitzar lliurement la meitat del espai de la 

Ludoteca, per tal de mantenir el grup de convivència i que la ludoteca pugui 

acollir 2 grups simultàniament. 

- JOCS GEGANTS: Jugarem amb els jocs de grans dimensions fent petits grups 

d’infants: joc de la pesca, Mikado, mini golf, dòmino, oca, etc.. 

 

OBJECTIUS:  

• Passar-ho bé en grup, desenvolupar habilitats socials:cooperació, competició, diàleg 

i resolució de conflictes.  

• Conèixer jocs tradicionals en format gegant. 

 

• Promoure l’adquisició de diferents habilitats motrius i intel·lectuals: coordinació, 

punteria, concentració, paciència... 

 

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT: 

Durada: 1 hora i mitja 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: Setmana del 19 al 23 de juliol 

- Horari 1: de 9’30 a 11’00h 

- Horari 2: de 11’30 a 13’00h 

Lloc de realització: Ludoteca Les 3 Moreres (C. Sala Boadella, 6) 

Cost: gratuït 

Observacions:   

Trieu quin dels 2 horaris us va millor: de 9,30 a 11h o de 11’30 a 13’00h 

Trieu quina de les 2 sales preferiu:  

- Sala joc simbòlic i psicomotriu 

- Sala de jocs de taula i joc sensorial. 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Judit Avellaneda  
 
ludoteca@castellarvalles.cat 
937159289 
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JOCS SENSORIALS + JOC LLIURE de 2 a 5 anys 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

L’activitat inclou: 

- JOC LLIURE al espai, amb els jocs i joguines de la Ludoteca.  

Cada grup es podrà moure i utilitzar lliurement la meitat del espai de la 

Ludoteca, per tal de mantenir el grup de convivència i que la ludoteca pugui 

acollir 2 grups simultàniament. 

- JOCS SENSORIALS. Oferim un taller d’estimulació sensorial a través de 

diferents materials com ara la sorra màgica, arròs i llegums tintats de colors i 

diferents materials orgànics i visuals. Per fer transvasaments, apilar, repartir.. 

etc.  

 

OBJECTIUS  

• Estimular els diferents sentits mitjançant l’experimentació lliure. 
 

• Gaudir d’una activitat agradable, sorprenent i relaxant. 
 

• Passar-ho bé en grup, desenvolupar habilitats socials: cooperació, 
competició, diàleg i resolució de conflictes.  
 
 

 
INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

Durada: 1 hora i mitja 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: Setmana: del 5 al 9 de juliol 

- Horari 1: de 9’30 a 11’00h 

- Horari 2: de 11’30 a 13’00h 

Lloc de realització: Ludoteca Les 3 Moreres (C. Sala Boadella, 6) 

Cost: gratuït 

Observacions:   

Trieu quin dels 2 horaris us va millor: de 9,30 a 11h o de 11’30 a 13’00h 

Trieu quina de les 2 sales preferiu:  

- Sala joc simbòlic i psicomotriu 

- Sala de jocs de taula i joc sensorial. 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Judit Avellaneda  
 
ludoteca@castellarvalles.cat 
937159289 
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JOCS SENSORIALS I MOTRIUS + JOC LLIURE de 6 a 12 anys 

 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

L’activitat inclou: 

- JOC LLIURE al espai, amb els jocs i joguines de la Ludoteca.  

Cada grup es podrà moure i utilitzar lliurement la meitat del espai de la 

Ludoteca, per tal de mantenir el grup de convivència i que la ludoteca pugui 

acollir 2 grups simultàniament. 

- JOCS SENSORIALS I MORIUS. Oferim un taller d’estimulació sensorial i motriu 

a través de diferents materials com les raquetes alternatives, “salta ball”, 

xanques, textures sensorials amb els peus i altres. 

 

OBJECTIUS  

• Estimular els diferents sentits i el propi cos a través l’experimentació lliure. 

 

• Passar-ho bé en grup, desenvolupar habilitats socials: cooperació, 

competició, diàleg i resolució de conflictes. 

 

• Gaudir d’una activitat agradable, sorprenent i relaxant. 

 
INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

Durada: 1 hora i mitja 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: Setmana del 12 al 16 de juliol. 
- Horari 1: de 9’30 a 11’00h 

- Horari 2: de 11’30 a 13’00h 

Lloc de realització: Ludoteca Les 3 Moreres (C. Sala Boadella, 6) 

Cost: gratuït 

Observacions:   

Trieu quin dels 2 horaris us va millor: de 9,30 a 11h o de 11’30 a 13’00h 

Trieu quina de les 2 sales preferiu:  

- Sala joc simbòlic i psicomotriu 

- Sala de jocs de taula i joc sensorial. 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Judit Avellaneda  
 
ludoteca@castellarvalles.cat 
937159289 
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JUGUEM AMB VEHICLES+ JOC LLIURE de 2 a 5 anys 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

 

L’activitat inclou: 

- JOC LLIURE al espai, amb els jocs i joguines de la Ludoteca.  

Cada grup es podrà moure i utilitzar lliurement la meitat del espai de la 

Ludoteca, per tal de mantenir el grup de convivència i que la ludoteca pugui 

acollir 2 grups simultàniament. 

- JOC AMB VEHICLES: Utilitzarem vehicles per fer desplaçaments i curses. 

Suports: motos, tricicles, bicicletes de pedals, patinets, monopatins.  

OBJECTIUS: 

• Passar-ho bé  en grup, desenvolupar 

habilitats socials: cooperació, competició, diàleg, resolució 

de conflictes. 

• Treballar habilitats psicomotrius, de coordinació i equilibri. 

 

 
INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

Durada: 1 hora i mitja 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: Setmana del 26 al 30 de juliol 

- Horari 1: de 9’30 a 11’00h 

- Horari 2: de 11’30 a 13’00h 

Lloc de realització: Ludoteca Les 3 Moreres (C. Sala Boadella, 6) 

Cost: gratuït 

Observacions:   

Trieu quin dels 2 horaris us va millor: de 9,30 a 11h o de 11’30 a 13’00h 

Trieu quina de les 2 sales preferiu:  

- Sala joc simbòlic i psicomotriu 

- Sala de jocs de taula i joc sensorial. 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Judit Avellaneda  
 
ludoteca@castellarvalles.cat 
937159289 
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TALLER CREATIU DE MANUALITATS+ JOC LLIURE  de 2 a 5 anys  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

L’activitat inclou: 

- JOC LLIURE al espai, amb els jocs i joguines de la Ludoteca.  

Cada grup es podrà moure i utilitzar lliurement la meitat del espai de la 

Ludoteca, per tal de mantenir el grup de convivència i que la ludoteca pugui 

acollir 2 grups simultàniament. 

- MANUALITAT LLIURE i CREATIVA, tipus collage. Conduïda per una monitora de 

la Ludoteca. 

-  Oferirem diferents materials tant orgànics: pals, fustes, fulles, plomes) com 

fungibles: cartró, foam, papers de diferents tipus, i també materials metàl·lics, 

plàstics, robes... Sobre el suport d’una cartolina podran fer la seva composició 

triant, retallant, enganxant per fer la seva pròpia creació. 

 

OBJECTIUS  

• Gaudir d’un espai de joc en llibertat, on expressar emocions i relacionar-se 

amb els companys/es. 

• Conèixer diferents materials i les seves possibilitats. 

• Estimular la psicomotricitat fina i la sensibilitat artística. 

 
INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

Durada: 1 hora i mitja 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: Setmana del 28 de juny al 2 de juliol. 

- Horari 1: de 9’30 a 11’00h 

- Horari 2: de 11’30 a 13’00h 

Lloc de realització: Ludoteca Les 3 Moreres (C. Sala Boadella, 6) 

Cost: gratuït 

Observacions:   

Trieu quin dels 2 horaris us va millor: de 9,30 a 11h o de 11’30 a 13’00h 

Trieu quina de les 2 sales preferiu:  

- Sala joc simbòlic i psicomotriu 

- Sala de jocs de taula i joc sensorial. 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Judit Avellaneda  
 
ludoteca@castellarvalles.cat 
937159289 
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QUIN RITME! de 10 a 12 anys 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

Desenvolupar què es farà, quina metodologia es farà servir, amb quins suports.... 

Descobrir, entendre i aprendre a fer diferents ritmes musicals de cançons i 

musiques conegudes. 

Es treballarà amb instruments d’Orff i teclat elèctric. 

 

OBJECTIUS  

• Aprendre que és el ritme musical 

 

• Escoltar d’una altra manera diferent la música 

 

 

INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

Durada: 1 hora 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: Dies: 29, 30 de Juny i 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 de Juliol. 

 Horari: 11:00-12:00; 12:30-13:30 

Lloc de realització:  EMM Torre Balada, c/Caldes 56 

Cost: gratuït 

Observacions: no cal portar cap material complementari 

 

 CONTACTE I RESERVA: 

Esther Noè 

asterest@hotmail.com 

 
93 714 43 22 
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TALLER D’UKELELE de 6 als 18 anys 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

Aquesta activitat consistirà en fer una petita presentació de l’Ukelele. En aquest 

taller aprendrem a partir de la imitació, les parts de l’instrument, formules bàsiques 

d’acompanyament i alguns acords senzills depenent de la realitat i edat de cada 

grup. El centre deixarà els instruments per tal de poder dur a terme el taller. 

 

 

OBJECTIUS  

• Aprendre com es col·loca l’instrument.  

• Aprendre a llegir xifrats d’acords i fer algun acompanyament bàsic. 

• Compartir amb els companys una estona agradable i aprendre els uns dels 

altres. 

• Treballar l’atenció de l’alumnat a partir de la imitació. 

 
 
INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

Durada: 30 min 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari:  dimarts 6 de juliol de 10 a 13h. 

Lloc de realització: EMM Torre Balada, c/Caldes 56 

Cost: gratuït.  

Material Suport: es lliurarà un petit dossier del taller. 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Cati Sancho. 

escolamusica@castellarvalles.cat  

 93 714 43 22 
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CONCURS DE BANDES SONORES,  a partir de 8 anys 

 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 

Els participants a l’activitat hauran d’encertar la Banda Sonora correcta de diferents 

escenes de pel·lícules. Depenent de la quantitat de participants és recomanable fer-

ho en grups de dos, ja que d’aquesta manera es pot debatre i discutir quina pot ser 

la resposta correcta. Tindran un qüestionari amb tres opcions per cada escena i a 

través de la visualització d’un muntatge de video hauran d’escollir la que ells 

creguin que és la que hi encaixa millor.  

 
OBJECTIUS 

 
• Escoltar de manera activa la música de les bandes sonores.  
 
• Començar a tenir criteri envers la música del cinema.  
 
• Veure com encaixen i es complementen els dos llenguatges: musical i 
cinematogràfic  

 
 
INFORMACIÓ DE LA VISITA: 
 
 Durada: 30 minuts  
 
Núm. de participants per sessió: màxim 15 

 
Dia/es i horari: 1 de juliol i 8 de juliol, tot el matí, per franges de 30 minuts  
 
Lloc de realització: EMM Torre Balada, c/Caldes 56 
 
Cost: gratuït 
 
Observacions: han de portar bolígraf o llapis.  
 
 

CONTACTE I RESERVA: 

Jaume Prat Serra  
 
jaumepratserra@gmail.com 
 
93 714 43 22
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INPROVITZACIÓ ORFF  de 10 a 12 anys 
 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 
 

Activitat d’una hora on es treballarà la percussió corporal i d’improvisació amb 

instruments Orff utilitzant l’escala pentatònica. 

  

 

OBJECTIUS 

 

• Desenvolupar la consciència rítmica 

• Despertar l’interès per la música improvisada 

 

 
INFORMACIÓ DE LA VISITA: 
 
Durada: 1h 
 
Núm. de participants per sessió: màxim 15 

 
Dia/es i horari: 1 de juliol de 10 a 11 
 
Lloc de realització: EMM Torre Balada, c/Caldes 56 
 
Cost: gratuït 
 
Observacions: no cal portar res 
 
 

CONTACTE I RESERVA: 

Miguel Royo Bosqued 

miguelwally1@gmail.com 

93 714 43 22
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ESPECTACLE MUSICAL AMB ALBERT SUCH de 3  a  12 anys 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 
 
Actuació infantil amb dinamització a través de cançons tradicionals. 

En un format en solitari, Albert Such, animador i cantant de grups com La Puça o 

COI Els Montgrons, era membre del grup Kumbes del Mambo, farà ballar a petits i 

grans. 

 

OBJECTIUS: 

 

• Afavorir la participació activa dels infants 

• .Establir relacions amb els altres infants d’igual a igual. 

• Utilitzar la música com a espai comú cultural i social. 

 

INFORMACIÓ DE LA VISITA: 
 
Durada: 60 minuts 
Núm. de participants per sessió: màxim 45 

 
 
Dia/es i horari: 20 i 22 de juliol (una sessió a les 9.30h o a les 11h). 
 
Lloc de realització: Escenari de la plaça Mirador 
 
Cost: gratuït 
 
 

CONTACTE I RESERVA: 

Núria Altimira  

naltimira@castellarvalles.cat 

93 714 40 40 
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 JORNADA BÀSQUET CADIRA DE RODES de 10 a 16 anys 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

Activitat desenvolupada en el transcurs d’una sessió 

teòric-pràctica de 1 hora aproximadament. 

L’estructura final de la sessió serà el resultat d’un procés estructurat de tres fases: 

-  Contacte amb els participants. 

-  Inclusió en relació al bàsquet en cadira de rodes. 

- Desenvolupament pràctic dels continguts inclusius (pràctica vivenciada) 

Recursos/Dotació humana 

Material esportiu 

Cadires de rodes esportives 

Activitat dirigida per: 

Biel Carbó, jugador Unes Barça bàsquet cadira 

Oscar Pérez, jugador Unes Barça bàsquet cadira 

 

OBJECTIUS: 

• Fer entendre als participants que les persones amb diversitat funcional som 

part de la societat. 

• Normalitzar la cadira i explicar que són les nostres cames. 

• Introduir als participants en el món de l'esport amb discapacitat. 

 

INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

 

Durada: 1 hora ( 10 minuts sessió introductòria i 50 minuts pràctica ) 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: Dilluns 28 de juny o divendres 2 de juliol  de 9:30 a 10:30 de 

11:00 a 12 i de 12 :15 a 13:15 

Lloc de realització:Plaça Francesc Macià 

Cost:  gratuït 

Observacions: Portar equipament esportiu 

Material Suport: Dossier activitats realitzades 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Núria Altimira  

naltimira@castellarvalles.cat 

93 714 40 40 
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JORNADA ESPORTIVA DIFERENTS DISCAPACITATS de 10 a 16 
anys 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 
 
Pràctica d' esports per a persones amb diferents discapacitats. (Psíquiques, 

sensorials ...) Boccia, futbol invidents, ... 

 

Metodologia 

Fase I: Inclusió en relació a l'esport de persones amb diferents diversitats 

Fase II: Desenvolupament pràctic dels continguts inclusius ( pràctica 

vivenciada) 

 

Recursos/Dotació humana 

Material esportiu 

Activitat dirigida per Noelia Cortés (presidenta associació Amics d’en Biel) 

 

OBJECTIUS: 

• Fer entendre als participànts que els discapacitats som part de la societat. 

• Descobrir el potencial de les persones amb discapacitat en l'àmbite esportiu. 

• Donar a conèixer els esports mitjançant una metodologia inclusiva. 

• Promoure la pràctica inclusiva als centres educatius 

 
 
INFORMACIÓ DE LA VISITA: 
 
Durada: 1 hora ( 10 minuts sessió introductòria i 50 minuts pràctica ) 
 
Núm. De participants per sessió: màxim 15 

 
Dia/es i horari: Dimarts 29 de juny o dijous 1 de juliol de 9:30 a 10:30 de 11:00 
a 12 i de 12 :15 a 13:15 
 
 
Lloc de realització: pista poliesportiva o semblant 
 
Cost: gratuït 
 
Observacions: Portar equipament esportiu 
 
Material Suport: Dossier activitats realitzades 
 
CONTACTE I RESERVA: 

Núria Altimira  

naltimira@castellarvalles.cat 

93 714 40 40 
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LA FARMACIOLA NATURAL PER A L’ESTIU de 3 a 14 anys 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

 

Taller per aprendre quines precaucions s’han de prendre a l’estiu, i quins remeis 

naturals es poden utilitzar. S’explicarà quines plantes medicinals es poden usar per 

als cops i picades de mosquit, per fer repel·lents pels mosquits i pels olis post-

solars per a la pell, i s'elaborarà un ungüent pels cops i picades de mosquit que 

cada alumne s’endurà a casa. 

 

 

OBJECTIUS  

• Conèixer plantes medicinals del nostre entorn i els seus usos. 

• Identificar les parts de les plantes. 

• Mesurar masses i volums de les plantes i els seus dissolvents. 

• Desvetllar l’interès per conèixer, respectar i usar plantes medicinals. 

• Realitzar una activitat de sensibilització ambiental. 

 

 
INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

Durada: 1 h 

Núm. De participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: del 12 al 15 de juliol. 

Lloc de realització: A la glorieta de l’Ajuntament. 

Cost: gratuït 

Material Suport: Cada alumne s'endurà a casa un ungüent pels cops i picades de 

mosquit. 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Núria Altimira  

naltimira@castellarvalles.cat 

93 714 40 40 
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TALLERS DE CONSTRUCCIÓ KAPLA de 3  a 12  anys 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

Tallers de 1h de durada on al principi del taller es farà una petita presentació de les 

tècniques i del joc de construcció kapla sempre adaptant-lo a l’edat dels nens, i 

després els nens realitzaran grans construccions kapla amb l’ajuda del monitor 

 

 

OBJECTIUS: 

• Motricitat fina  

• Treball en grup 

• Concentració, equilibri,  

• Imaginació  

 

 

INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

 

Durada: 1h per grup 

D Núm. de participants per sessió: màxim 45 

ia/es i horari: 28, 29 i 30 de juliol 10:00 a 11:00  i de 11:30 a 12:00 

Lloc de realització: Plaça de El Mirador 

Cost: gratuït 

Observacions: per protocol de covid, es portarà material diferent per cada grup 

participant per evitar transmissions 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Núria Altimira  

naltimira@castellarvalles.cat 

93 714 40 40 
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TALLERS DE CONSTRUCCIÓ KAPLA de 3 a 6  anys 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

Tallers de 1h de durada on al principi del taller es farà una petita presentació de les 

tècniques i del joc de construcció kapla sempre adaptant-lo a l’edat dels nens, i 

després els nens realitzaran grans construccions kapla amb l’ajuda del monitor 

 

 

OBJECTIUS  

• Motricitat fina  

• Treball en grup 

• Concentració, equilibri,  

• Imaginació  

 

 
INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

 

Durada: 1h per grup 

Núm. de participants per sessió: màxim 45 

Dia/es i horari: 29 de juny i 1 de juliol de 10:00 a 11:00  i de 11:30 a 12:00 

Lloc de realització: Plaça de El Mirador 

Cost: gratuït 

Observacions: per protocol de covid, es portarà material diferent per cada grup 

participant per evitar transmissions 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Núria Altimira  

naltimira@castellarvalles.cat 

93 714 40 40 
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CONTES DE L'UNIVERS de 7 i 12 anys. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

Sessió de contes per a la mainada, amb suport visual per tal de fer-ho més atractiu 

i engrescador. Els nens no seran objectes passius si no que hi intervindran 

activament, ja sigui cantant o proposant la solució al problema plantejat dins les 

històries. Són històries que treballen el nostre univers intern, les nostre emocions 

d'una manera divertida, lúdica però no menys banal.  

 

OBJECTIUS:  

• Anar a teatre. 

• Formar part d'un equip 

• Gaudir del escoltar i participar 

• Saber-se comportar en un entorn comunitari. 

 

 

INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

 

Durada:  50-55 minuts 

Núm. de participants per sessió: màxim 45 

Dia/es i horari: del 5 al 10 de juliol  

Lloc de realització: al escenari de la plaça del Mirador. 

Cost: gratuït 

Observacions: no cal portar res ja que és una sessió de contes teatralitzats. 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Núria Altimira  

naltimira@castellarvalles.cat 

93 714 40 40 
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CONTES PER DISTREURE de  2 a 6 anys 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

Sessió de contes per a la mainada, amb suport visual per tal de fer-ho més atractiu 

i engrescador. Els nens no seran objectes passius si no que hi intervindran 

activament, ja sigui cantant o proposant la solució al problema plantejat dins les 

històries.  

 

OBJECTIUS:  

• Anar a teatre. 

• Formar part d'un equip 

• Gaudir del escoltar i participar 

• Saber-se comportar en un entorn comunitari. 

 

 

INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

Durada:  50-55 minuts 

Núm. de participants per sessió: màxim 45 

Dia/es i horari: 5 al 10 de juliol 

Lloc de realització: al escenari de la plaça del Mirador. 

Cost: gratuït 

Observacions: no cal portar res ja que és una sessió de contes teatralitzats. 

 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Núria Altimira  

naltimira@castellarvalles.cat 

93 714 40 40 
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CONEGUEM ELS MACROINVERTEBRATS DEL RIU RIPOLL  

de 8 a 14 anys 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

L’activitat proposa conèixer el riu Ripoll proper a Castellar del Vallès, fent un petit 

recorregut matinal, donant prioritat a la vegetació i a la fauna de l’entorn natural. 

Durant l’itinerari s’aniran fent diverses parades en funció del temps que es disposi 

per entendre el riu com a ecosistema, la seva activitat agrícola i la importància de 

la indústria tèxtil. Al gorg d’en Fitó, es farà una petita inspecció per descobrir els 

macroinvertebrats presents al riu, amb salabrets, safates i fitxes d’identificació.  

 

OBJECTIUS:  

• Conèixer el riu Ripoll al pas per Castellar del Vallès, sobretot la seva fauna i 

flora. 

• Descobrir els macroinvertebrats presents al riu que ens serviran d’indicador 

biològic. 

• Valorar la importància de mantenir el bon estat de conservació del riu i de 

l’entorn natural. 

 

INFORMACIÓ L’ACTIVITAT: 

Durada: 2,5-3 hores. 

Dia/es i horari: 30 de juny, 7, 14 i 21 de juliol, una sessió per dia, de 9.15-9.30h 

fins a les 12.15-12.30h. 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Lloc de realització: el punt de trobada serà al Brunet. S’adjuntarà un plànol. Es 

farà un recorregut circular. 

Observacions:  Cal que els infants portin calçat adequat per caminar, aigua, gorra, 

líquid repel·lent pels mosquits, xancletes per entrar al riu i una tovallola petita. 

Cada grup que faci la sortida haurà de portar una petita farmaciola. En cas de pluja 

s’anul·larà la sortida.  

CONTACTE I RESERVA: 

Laia Planas, tècnica de Transició Ecològica 

lplanas@castellarvalles.cat 

93 714 40 40 
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PERSONALITZACIÓ DE SAMARRETES AMB TALL VINIL 

    de 8 a  13 anys 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

 

Taller de vinilació i estampació de samarretes. 

1. Ens introduirem al tall de vinil i disseny vectorial amb Inkscape 

2. Triarem un disseny vectorial per estampar  

3. Triarem els materials i els prepararem per fer el tall. 

4. Estampació dels dissenys en samarretes blanques o negres. 

 

OBJECTIUS:  

• Adquirir una mentalitat maker  

• Potenciar la creativitat de cada alumne 

• Conèixer un programa de disseny vectorial 

• Conèixer els usos i aplicacions del ploter de tall 

• Aprendre els requisits del disseny per poder ser fabricat 

• Aprendre el procediment de creació d’un producte des de la 

conceptualització fins a la fabricació. 

 
INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

Durada: 2h 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: 15 de Juliol (2 sessions) 

De 9:00 a 11:00h 

De 11:30h a 13:30h 

Lloc de realització: LAB Castellar, Pl. Mirador, s/n 

Cost: Gratuït 

Observacions:  

Material Suport: Tot el material es disposarà des de l’espai. 

- Ordinadors portàtils amb el programari 

- Samarretes blanques o negres 

- Vinils tèxtils de diversos colors 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Oriol Torrecilla 

labcastellar@castellarvalles.cat 

93 714 40 40 
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TALLER D’IMPRESSIÓ 3D de  8 a 13 anys  

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

 

Taller d’impressió 3D amb Tinkercad. 

1. Introducció a la impressió 3D 

2. D’on treure models i idees? Repàs de les principals llibreries 3D 

3. Introducció al modelatge 3D amb Tinkercad 

4. Preparació de la impressora 

 

 

OBJECTIUS:  

• Adquirir una mentalitat maker  

• Potenciar la creativitat de cada alumne 

• Conèixer un programa de disseny 3D 

• Conèixer quins recursos digitals hi ha per crear objectes 

• Aprendre els requisits del disseny per poder ser fabricat 

• Aprendre el procediment de creació d’un producte des de la 

conceptualització fins a la fabricació. 

 

 
INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

Durada: 2h 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: 19 de Juliol (2 sessions) 

De 9:00h a 11:00h 

De 11:30h a 13:00h 

Lloc de realització: LAB Castellar, Pl. Mirador, s/n 

Cost: Gratuït 

Observacions:  

Material Suport: Tot el material es disposarà des de l’espai. 

- Ordinadors portàtils amb el programari 

- Bobines de filament 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Oriol Torrecilla 

labcastellar@castellarvalles.cat 

93 714 40 40 



33 

 

 

PERSONALITZACIÓ DE LLIBRETES AMB TALL LÀSER  

   de  8 a 13 anys 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:  

Taller de gravat làser de llibretes. 

1. Introducció al tall làser i disseny vectorial amb Inkscape 

2. D’on extreure imatges? Llibreries digitals 

3. Conversió d’una imatge a vector 

4. Preparació de la talladora làser 

 

 

OBJECTIUS:  

• Adquirir una mentalitat maker  

• Conèixer el sistema de funcionament d’una talladora làser de CO2 

• Conèixer un programa de disseny vectorial 

• Conèixer els usos i aplicacions del tall làser 

• Aprendre els requisits del disseny per poder ser fabricat 

• Aprendre el procediment de creació d’un producte des de la 

conceptualització fins a la fabricació. 

 
 
 
INFORMACIÓ DE LA VISITA: 

Durada: 2h 

Núm. de participants per sessió: màxim 15 

Dia/es i horari: 22 de Juliol  (2 sessions) 

De 9:00h a 11:00h 

De 11:30 a 13:30h 

Lloc de realització: LAB Castellar, Pl. Mirador, s/n 

Cost: Gratuït 

Observacions:  

Material Suport: Tot el material es disposarà des de l’espai. 

- Ordinadors portàtils amb el programari 

- Llibretes 

 

CONTACTE I RESERVA: 

Oriol Torrecilla 

labcastellar@castellarvalles.cat 

93 714 40 40 
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MATERIALS DE PRÉSTEC: 

 

BAGUL DE DISFRESSES, de 2 a 7 anys 
 
DESCRIPCIÓ: 

El bagul consta de disfresses, perruques i complements per un grup de convivència 

( 10 infants). 

 

 

OBJECTIUS: 

• Aprofitar els recursos lúdics de la Ludoteca. 

• Disposar de material lúdic que els Casals normalment no tenen al seu abast. 

• Crear racons de joc per divertir-se en grup, expressar emocions i treballar 

habilitats psicomotrius, intel·lectuals, creatives i habilitats socials. 

 

OBSERVACIONS: 

• Estarà fora de préstec el material que necessiti la Ludoteca per les seves 

activitats programades i el que ja hagi estat cedit a altres entitats. 

• Caldrà tornar-ho a la Ludoteca abans del 31 de juliol. 

• El material haurà de ser retornat net i desinfectat. 

LLARS INF. INFANTIL PRIMÀRIA ESO BATX. 

 
CONTACTE I RESERVA: 

LUDOTECA MUNICIPAL  LES 3 MORERES 

Judit Avellaneda  

ludoteca@castellarvalles.cat 

937159289, c. Sala Boadella, 6 
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JOCS de CIRC, de 2 a 12 anys 
 
 
 

DESCRIPCIÓ: 

Jocs de moviment, punteria, equilibri, coordinació... per un grup de convivència. 

Els jocs de la maleta podran variar en funció de l’edat dels alumnes que 

l’utilitzin. 

 

Pot incloure: 

- Pilotes petites per malabars 

- Cintes de rítmica 

-  Mocadors 

- Xanques de plàstic o fusta 

- Plats xinesos 

- Diabolos 

 

OBJECTIUS: 

● Aprofitar els recursos lúdics de la Ludoteca 

● Disposar de material lúdic alternatiu al que cada entitat, empresa té al seu 

abast. 

● Crear racons de joc per divertir-se en grup, expressar emocions i treballar 

habilitats psicomotrius, intel·lectuals, creatives i habilitats socials. 

 

OBSERVACIONS: 

● Estarà fora de préstec el material que necessiti la Ludoteca per les seves 

activitats programades i el que ja hagi estat cedit a altres entitats. 

● Caldrà tornar-ho a la Ludoteca abans del 31 de juliol. 

● El material haurà de ser retornat net i desinfectat. 

● Material voluminós i pesat. Possiblement caldrà vehicle. 
LLARS INF. INFANTIL PRIMÀRIA ESO BATX. 

 

CONTACTE I RESERVA: 

LUDOTECA MUNICIPAL  LES 3 MORERES 

Judit Avellaneda  

ludoteca@castellarvalles.cat 

937159289, c. Sala Boadella, 6 
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JOCS DE TAULA, de 3 a 16 anys 
 
 

DESCRIPCIÓ: 

Jocs de taula molt variats pensats per grups de 10 infants. El contingut de la 

maleta s’adaptarà a l’edat dels usuaris/es. Tenen diferents formats: cartes, amb 

tauler, de fusta, laberints, d’equilibri, boletes, peces de construcció. 

 

 

OBJECTIUS: 

● Aprofitar els recursos lúdics de la Ludoteca 

● Disposar de material lúdic alternatiu al que cada entitat promotora té al seu 

abast. 

● Crear racons de joc per divertir-se en grup, expressar emocions i treballar 

habilitats psicomotrius, intel·lectuals, creatives i habilitats socials. 

 

OBSERVACIONS: 

● Estarà fora de préstec el material que necessiti la Ludoteca per les seves 

activitats programades i el que ja hagi estat cedit a altres entitats. 

● Caldrà tornar-ho a la Ludoteca abans del 31 de juliol. 

● El material haurà de ser retornat net i desinfectat. 
LLARS INF. INFANTIL PRIMÀRIA ESO BATX. 

 

CONTACTE I RESERVA: 

 

LUDOTECA MUNICIPAL  LES 3 MORERES 

Judit Avellaneda  

ludoteca@castellarvalles.cat 

937159289, c. Sala Boadella, 6 
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INF. INFANTIL PRIMÀRIA ESO BATX. 

 

JOCS PSICOMOTRIUS, de 2 a 12 anys 

 
 

DESCRIPCIÓ: 

Jocs de moviment, punteria, equilibri, coordinació...per 10 infants. Els jocs de la 

maleta podran variar en funció de l’edat dels alumnes que l’utilitzin. 

Pot incloure: 

- Cercles 

- Xanques de plàstic  

- Pilotes petites, 

- Raquetes alternatives (diferents tipus) i pilotes. 

- Paracaigudes 

- Porteria 

- Rajoles de tacte amb els peus:  

o 10 peces quadrades de plàstic amb diferents textures (38 x 38cm)  

o 4 peces rodones 

- Joc de kurling 

- Joc de punteria amb anelles. 

- Bitlles 

- Petanca 

OBJECTIUS: 

● Aprofitar els recursos lúdics de la Ludoteca 

● Disposar de material lúdic alternatiu al que cada entitat, empresa té al seu 

abast. 

● Crear racons de joc per divertir-se en grup, expressar emocions i treballar 

habilitats psicomotrius, intel·lectuals, creatives i habilitats socials. 

 

OBSERVACIONS: 

● Estarà fora de préstec el material que necessiti la Ludoteca per les seves 

activitats programades i el que ja hagi estat cedit a altres entitats. 

● Caldrà tornar-ho a la Ludoteca abans del 31 de juliol. 

● El material haurà de ser retornat net i desinfectat. 

● Material voluminós i pesat. Possiblement caldrà vehicle. 

CONTACTE I RESERVA: 

LUDOTECA MUNICIPAL  LES 3 MORERES 

Judit Avellaneda  

ludoteca@castellarvalles.cat 

937159289, c. Sala Boadella, 6 


