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Benvolguts/des,

Aquest curs escolar és diferent i delicat. Ens ha obligat a tota la comunitat educativa a
reinventar-nos i transformar les metodologies que empràvem fins ara. Malgrat aquestes
dificultats, des de l'Ajuntament seguim apostant per donar-vos suport a les aules per
oferir una escolarització integral, diversa i propera a l'entorn. 

Així doncs, com els darrers tres anys, us presentem la Guia de Recursos Educatius de

Castelló d’Empúries, amb un nou format, que recopila un ventall d’activitats i accions
que provenen de diferents àmbits socials: entitats, associacions, serveis, institucions,
etc. amb una clara intencionalitat educativa.

S’hi presenten un total de 57 activitats adreçades a l’alumnat d’infantil, primària,
secundària, batxillerat i cicle formatiu del municipi. La guia també inclou un recull
d’altres recursos educatius d’interès pels centres.

Aquesta guia pretén ser un recurs útil als centres a l’hora de dur a terme la seva tasca,
així com un instrument de coordinació entre els diferents agents per tal de facilitar el
treball en xarxa en el nostre municipi. Totes les activitats es duen a terme en l’horari
lectiu i en general es dirigeixen a un grup classe.

Per a sol·licitar les activitats en les que us interessa participar podeu contactar
directament amb el referent de cada actuació.

La incertesa de cares al futur i el canvi de mesures de seguretat i protecció que van
incorporant-se, dificulten que puguin fer-se les activitats proposades, al llarg de tot el
curs escolar. Per aquest motiu us animem a contactar amb aquelles entitats, empreses o
associacions que ofereixen els serveis i activitats per a saber de forma concreta, segons
les mesures vigents al moment, en quin format es pot desenvolupar la proposta.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar al departament d’Ensenyament de l’Ajuntament
de Castelló d’Empúries, a ensenyament@castello.cat o bé al telèfon 972 25 01 65.

Esperem que sigui una eina útil!

Salutacions,

Anna Massot i Font

Regidora d'Ensenyament
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Coneix la biblioteca

Visita-guiada-taller que té per objectiu:
- Motivació per l’ús de les biblioteques.
-Fomentar l’hàbit lector.
-Millorar habilitats de cerca i utilització de la informació i de
les  biblioteques.

La Biblioteca presenta activitats adaptades als diferents cicles
formatius.

Lloc: 
Biblioteca Ramon Bordas i Estragués
o centre educatiu

Durada: 
Entre 45 minuts i 1 hora. 

Organitza: 
Biblioteca Ramon Bordas i Estragués

Contacte:
Roser Julià Baduà
Tel. 972 25 06 11
A/e: biblioteca@castello.cat

Observacions: 
Les visites a la biblioteca
s'acorden prèviament amb els
tutors/es.

Finançament:
Activitat gratuïta

Llar d'infants,
educació infantil,

educació primària i
secundària

BIBLIOTECA 12



Tria un conte a la Biblioteca

Visita-guia-taller que té per objectiu:
  - Afavorir el gust per la lectura i la relació paterno-filial.
  - Vincular l'escola i la Biblioteca
  - Fomentar el coneixement del fons de la Biblioteca. 

Un alumne de la classe, acompanyat d'un familiar, ve a la
biblioteca i, amb l'ajuda del personal, tria un llibre i l'agafa en
préstec per dur-lo a l'aula. Aquell llibre passa a un altre alumne
que haurà de fer el mateix. Durant tot el curs els alumnes hi
hauran passat una vegada. 

Si el mestre o la mestra ho especifica, es pot fer una selecció
de llibres d'una determinada temàtica. 

Lloc: 
Biblioteca Ramon Bordas i Estragués

Durada: 
Entre 45 minuts i 1 hora. 

Organitza: 
Biblioteca Ramon Bordas i Estragués

Contacte:
Roser Julià Baduà
Tel. 972 25 06 11
A/e: biblioteca@castello.cat

Observacions: 
Cal avisar als alumnes que per
endur-se el conte hauran de
tenir el carnet de la biblioteca
(ells o el familiar) i que, en cas
de no tenir carnet, poden
sol·licitar-lo el mateix dia a la
biblioteca. 

Finançament:
Activitat gratuïta

Llar d'infants,
educació infantil i
educació primària
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Bibliocarretons de la Biblioteca

Oferta de lots temàtics per a les escoles sobre la convivència,
l'àlbum il·lustrat, el còmic, etc. 

També es fan lots a mida per temàtiques que puguin interessar
a les escoles. 

Lloc: 
Biblioteca Ramon Bordas i Estragués

Organitza: 
Biblioteca Ramon Bordas i Estragués

Contacte:
Roser Julià Baduà
Tel. 972 25 06 11
A/e: biblioteca@castello.cat Finançament:

Activitat gratuïta

Llar d'infants,
educació infantil,

educació primària i
educació secundària

BIBLIOTECA 14
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Educació Mobilitat Segura

Seguint les directrius del Pla Local de Seguretat, la Policia
Local presenta diferents activitat depenent del grup d’edat.
La proposta pretén treballar els factors personals de risc, ja
que són els que determinen, augmenten o multipliquen un risc. 

El treball es durà a terme a l’aula (a través del debat,
exposició i jocs), i al carrer per aprendre d’una manera més
pràctica. 

Per alumnat d’Educació Infantil: el policia; quina feina fa; com
anem a l’escola; com anem dins del cotxe; com ho hem de fer
per pujar i baixar del cotxe. També inclou veure el cotxe de
policia. 

Lloc: 
Aules i carrer

Durada: 
 1 hora. 

Organitza: 
Policia Local de Castelló d'Empúries

Contacte:
Anna Arnau
Tel. 972 45 10 10

Observacions: 
La durada de l'activitat pot
variar en funció del grup d'edat
i del grup classe.

Finançament:
Activitat gratuïta

Llar d'infants i 
 educació infantil

POLICIA LOCAL 16



Educació Mobilitat Segura

Seguint les directrius del Pla Local de Seguretat, la Policia
Local presenta diferents activitat depenent del grup d’edat.
La proposta pretén treballar els factors personals de risc, ja que són els
que determinen, augmenten o multipliquen un risc. 
El treball es durà a terme a l’aula (a través del debat, exposició i jocs), i
al carrer per aprendre d’una manera més pràctica. 

Per alumnat de primària: saber utilitzar correctament les vies públiques,
identificar els espais segurs, percebre el risc i saber protegir-se: Debat:
Caminem segurs? / El carrer: Identificació dels elements que es troben al
carrer; com els utilitzem; quins elements són fixes i quins tenen
moviment; els que es mouen per les vies públiques per on ho fan; quins
d’aquests elements utilitzo. / Com a vianant: Com vaig a l’escola; qui
m’acompanya; com em moc pel carrer a peu; quins elements del carrer
m’ajuden; com travessar el carrer de forma segura.
Treball-Joc: Identificar la utilització correcta de la cadireta com a element
de seguretat passiva.
Com a passatger: Quin transport utilitzo; com vaig dins del cotxe; quines
mesures de seguretat hi ha al cotxe- Transport escolar; pujar i baixar.
Bicicleta com a vehicle, jo com a conductor.

Lloc: 
Aules i carrer

Durada: 
2 hores de teoria a l'aula i 1 hora de
pràctica al carrer.

Organitza: 
Policia Local de Castelló d'Empúries

Contacte:
Anna Arnau
Tel. 972 45 10 10

Observacions: 
La durada de l'activitat pot
variar en funció del grup d'edat
i del grup classe.

Finançament:
Activitat gratuïta

Educació Primària
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Educació Mobilitat Segura

Seguint les directrius del Pla Local de Seguretat, la Policia
Local presenta diferents activitat depenent del grup d’edat.
La proposta pretén treballar els factors personals de risc, ja
que són els que determinen, augmenten o multipliquen un
risc. 
El treball es durà a terme a l’aula (a través del debat,
exposició i jocs), i al carrer per aprendre d’una manera més
pràctica. 

Per l'alumnat de secundària:
  - Xerrada- Debat
  - Factors personals de Risc- Influenciabilitat
  - Vídeo i posterior debat

Lloc: 
Aula

Durada: 
 1 hora. 

Organitza: 
Policia Local de Castelló d'Empúries

Contacte:
Anna Arnau
Tel. 972 45 10 10

Observacions: 
La durada de l'activitat pot
variar en funció del grup d'edat
i del grup classe.

Finançament:
Activitat gratuïta

Educació
secundària
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Bullying

És activitat que es desglossa en tres sessions diferents. 

Es treballen conceptes de víctima , agressor i observador, es
desenvolupen dinàmiques reflexives entorn els sentiments
de la víctima, les causes que porta a una persona fer mal a
una altra, etc. Es plantegen preguntes circulars per a generar
debat. 

Es requereix material per poder elaborar un mural. Es
necessita disposar de paper d'embalar (per poder fer 3
murals per classe), revistes per retallar, tisores, cola cinta
adhesiva i papers en blanc. 

Lloc: 
Aula o espai de la Biblioteca Ramon
Bordas i Estragués 

Durada: 
3 sessions d'1 hora

Organitza: 
Policia Local de Castelló d'Empúries

Contacte:
Anna Arnau
Tel. 972 45 10 10

Observacions: 
Es requereix espai i material
específic.

Finançament:
Activitat gratuïta

Cicle superior
d'Educació
primària
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Activitats Ecomuseu Farinera

INFORMACIÓ GENERAL

La reserva de data està condicionada a la disponibilitat del Servei educatiu de
l’Ecomuseu-Farinera.

L’Ecomuseu-Farinera ofereix la possibilitat d'atendre al professorat que vulgui
preparar prèviament la visita. Només cal que truqueu al telèfon 972 25 05 12 en
horari de 9-14h o ens feu arribar un correu: informacio@ecomuseu-farinera.org.

El professorat té a la seva disposició diverses EINES per tal de preparar
prèviament la visita al museu o per tal de treballar els continguts a posteriori, a
l'aula.

En els tallers de pa és molt important que en el cas que en algun grup classe hi
hagi algun alumne celíac o intolerant, informi prèviament a l’àrea educativa per tal
d’adoptar les mesures necessàries.

INTERNET:
El següent enllaç http://www.elpaisdelsfarinons.cat és l'espai virtual de l'Ecomuseu
Farinera per jugar i aprendre. Us animem a que hi entreu i en gaudiu! Versió
català i castellà. També hi és en format aplicació. 

PUBLICACIONS:
Per Infantil, el Conte: La Turbina Francis i els farinons. Pensat per apropar als
més petits d'una forma amena a la història de la Farinera.

Per Primària i Secundària, el Quadern de Didàctica i Difusió: La Farinera de
Castelló.
d'Empúries. Guia didàctica per aprofundir en els coneixements adquirits al museu.
Inclou vocabulari i activitats.

Per Secundària, Batxillerat i Educació Professional, el Quadern Blat, farina i

paisatge. Col·lecció Biodiversitat i Tecnodiversitat. Guia didàctica per treballar els

aspectes ambientals i socials derivats del model actual de consum alimentari.
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Descobrir els secrets de la farina

VISITA GUIADA

Els nens i nenes fan un recorregut pels espais fabrils tot
observant les diferents màquines que fan que el blat es
converteixi en farina. Fem especial atenció als molins i l'acció de
moldre mitjançant la manipulació de diverses mostres. Al segon
pis, observem i manipulem un gra de blat per descobrir-ne la
mida, el color, la duresa.... I finalment, ballem igual que ho fa una
de les màquines - els plansichters - que s'ocupa de classificar
els productes finals segons les dimensions: farina, segó, segones. 

Objectius:
- Aprendre que per fer farina necessitarem un cereal, el blat. 
- Conèixer les principals màquines i el procés de producció. 
- Descobrir els productes resultant: farina, segó i segones. 
- Aprofundir en la font d'energia de la fàbrica: l'aigua

Lloc: 
Ecomuseu Farinera

Durada: 
1 hora 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera

Contacte:
Servei Educatiu Ecomuseu Farinera
Tel. 972 25 02 15
A/e: informacio@ecomuseu-farinera.org

Observacions: 
Consulteu les condicions
generals de les activitats de
l'Ecomuseu Farinera a la
pàgina 19.

Finançament:
Activitat gratuïta

Alumnat
d'educació

infantil
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Descobrir els secrets de la farina

VISITA GUIADA

Introduïm als nens i nenes el context de la fàbrica i el producte
que s'hi fa mitjançant unes senzilles preguntes davant de tres
contenidors amb farina, blat i pa. De forma amena, a partir d'una
animació audiovisual, descobreixen el procés de fabricació de la
farina de manera industrial. Posteriorment, accionen manualment
un molí rotatori i un molí hidràulic, fent un repàs històric a la
mòlta. Els nens i nenes descobreixen que la fàbrica es mou
gràcies a la força de l'aigua mitjançant una altra maqueta
accionable, la de la Turbina Francis. Ja al segon pis, observem i
manipulem un gra de blat per descobrir-ne les característiques i 
les seves parts. Finalment, ballem igual que ho fa una de les
màquines - els plansichters - que s’ocupa de classificar els
productes finals segons les dimensions: farina, segó, segones.

Objectius:
- Aprendre que per fer farina necessitarem un cereal, el blat. 
- Conèixer les principals màquines i el procés de producció. 
- Descobrir els productes resultant: farina, segó i segones. 
- Aprofundir en la font d'energia de la fàbrica: l'aigua

Lloc: 
Ecomuseu Farinera

Durada: 
1 hora 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera

Contacte:
Servei Educatiu Ecomuseu Farinera
Tel. 972 25 02 15
A/e: informacio@ecomuseu-farinera.org

Alumnat
d'educació
primària
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Observacions: 
Consulteu les condicions
generals de les activitats de
l'Ecomuseu Farinera a la
pàgina 19.

Finançament:
Activitat gratuïta



Descobrir el secrets de fer farina

VISITA GUIADA

Introduïm als joves, a partir d'una animació audiovisual, en el
procés de fabricació de la farina de manera industrial. Tot seguit,
accionen manualment un molí rotatori i un molí hidràulic, fent un
repàs històric a la mòlta. Després, fem descobrir una altra
maqueta accionable, la de la Turbina Francis. Ja al segon pis,
observem l'estructura d'un gra de blat i observem els productes
resultants: farina, segó, segones. I finalment, mitjançant un
documental, mostrem les condicions de treball dels operaris de
la fàbrica. 

Objectius:
- Aprendre que per fer farina necessitarem un cereal, el blat. 
- Conèixer les principals màquines i el procés de producció. 
- Descobrir els productes resultant: farina, segó i segones. 
- Aprofundir en la font d'energia de la fàbrica: l'aigua

Lloc: 
Ecomuseu Farinera

Durada: 
1 hora 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera

Contacte:
Servei Educatiu Ecomuseu Farinera
Tel. 972 25 02 15
A/e: informacio@ecomuseu-farinera.org

Alumnat
d'educació
secundària
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Observacions: 
Consulteu les condicions
generals de les activitats de
l'Ecomuseu Farinera a la
pàgina 19.

Finançament:
Activitat gratuïta



Els invents i inventors de la Farinera

VISITA GUIADA

Els alumnes visiten la Farinera i descobreixen els principals
invents i inventors: des de Watt o James Bicheno Francis fins a
noms tan poc coneguts com Sulzberger o Haggemacher. A mode
de conclusió fem un repàs als grans invents de la humanitat i als
més quotidians per tal que entenguin que la tecnologia és la
combinació de coneixement, eines i tècniques per ajudar a
millorar el món.

Objectius:
- Conèixer el funcionament general de la Farinera a partir de les
màquines que hi ha enteses com a invents.
- Descobrir els principals inventors d’aquestes màquines
- Saber diferenciar entre invent, descobriment i tecnologia.

Lloc: 
Ecomuseu Farinera

Durada: 
1 hora 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera

Contacte:
Servei Educatiu Ecomuseu Farinera
Tel. 972 25 02 15
A/e: informacio@ecomuseu-farinera.org

Alumnat
d'educació
primària
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Observacions: 
Consulteu les condicions
generals de les activitats de
l'Ecomuseu Farinera a la
pàgina 19.

Finançament:
Activitat gratuïta



El pa, de l'obrador a la taula

TALLER

Els nens i nenes elaboraran un pa cadascun, tot manipulant i
observant els ingredients. Tot seguit, mentre el pa es cou en un
forn, es visiona un vídeo sobre el procés d'elaboració del pa,
editat pel Gremi de Flequers de Barcelona. Un cop cuit el pa,
observen diferents varietats de pa, per conèixer el nom comú i
l'origen geogràfic. Recordeu que en acabar l’activitat els pans
emprats pels monitors són lliurats a les escoles perquè continuïn
treballant-los a l'aula o per menjar.

Objectius:
- Conèixer els ingredients bàsics del pa, el seu procés
d'elaboració i les diferents varietats i el seu origen.
- Aprendre que el pa és un element bàsic en l'alimentació present
a totes les taules i comú en moltes cultures.

Lloc: 
Ecomuseu Farinera

Durada: 
1 hora 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera

Contacte:
Servei Educatiu Ecomuseu Farinera
Tel. 972 25 02 15
A/e: informacio@ecomuseu-farinera.org

Alumnat
d'educació 
 primària
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Observacions: 
Consulteu les condicions
generals de les activitats de
l'Ecomuseu Farinera a la
pàgina 19.

Finançament:
Activitat gratuïta



El petit moliner

TALLER

Els nens i nenes, organitzats per parelles, construeixen una
maqueta d'un molí fariner, una màquina composta, ajudats d'un
dibuix i de les instruccions del monitor. Posteriorment, per
consolidar els conceptes, completem un dossier format per
diverses fitxes sobre les parts d'un molí fariner, les modalitats de
rodes hidràuliques i l'ofici de moliner. I de pas, aprenem llengua,
repassem paraules polisèmiques com la cabra que és la grua en
un molí de moles. En acabar l’activitat cada alumne rebrà un
diploma acreditatiu de “petits moliners” de la Farinera.

Objectius:
- Conèixer el funcionament d'una màquina composta, un molí
fariner hidràulic a través de la reconstrucció d'una maqueta de
fusta.
- Descobrir l’ús de l’aigua com a font d’energia.
- Donar a conèixer l'ofici de moliner. Reforçar el llenguatge de
paraules polisèmiques. La reserva de data està condicionada a la
disponibilitat del Servei educatiu de l’Ecomuseu-Farinera.

Lloc: 
Ecomuseu Farinera

Durada: 
1 hora 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera

Contacte:
Servei Educatiu Ecomuseu Farinera
Tel. 972 25 02 15
A/e: informacio@ecomuseu-farinera.org

Alumnat de cicle
mitjà i superior

de primària
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Observacions: 
Consulteu les condicions
generals de les activitats de
l'Ecomuseu Farinera a la
pàgina 19.

Finançament:
Activitat gratuïta



El petit moliner

TALLER

Els joves i les joves, organitzats per parelles,
construeixen una maqueta d'un molí fariner ajudats
d'un dibuix i de les instruccions del monitor.
Posteriorment, per consolidar els conceptes, dibuixen a
mà alçada i amb l’ajut de regles i compassos la
maqueta.

Objectius:
- Conèixer el funcionament d'una màquina composta,
un molí fariner hidràulic a través de la reconstrucció
d'una maqueta de fusta.
- Descobrir l’ús de l’aigua com a font d’energia.
- Aprendre a dibuixar tècnicament un molí.

Lloc: 
Ecomuseu Farinera

Durada: 
1 hora 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera

Contacte:
Servei Educatiu Ecomuseu Farinera
Tel. 972 25 02 15
A/e: informacio@ecomuseu-farinera.org

Alumnat de cicle
superior de
secundària
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Observacions: 
Consulteu les condicions
generals de les activitats de
l'Ecomuseu Farinera a la
pàgina 19.

Finançament:
Activitat gratuïta



Som el què mengem?

TALLER

Els nens i nenes, organitzats per equips, elaboraran un menú
sota la premissa de convidar al seu millor amic a dormir a
casa. Tot seguit, pintem unes màscares i ens convertirem en un
d'aquests aliments del menú. Llavors tots junts representarem la
piràmide i descobrirem els grups d'aliments. Recordeu que en
acabar l’activitat les piràmides dels aliments que hem treballat
seran lliurades a les escoles perquè continuïn treballant-les a
l'aula. El material que treballem està editat pel Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.

Objectius:
- Conèixer els grups d'aliments que conformen la piràmide
nutricional.
- Dotar als alumnes dels coneixements bàsics sobre els hàbits
d'alimentació saludables.
- Aprendre que una vida sana és el resultat d'una alimentació
saludable i de la pràctica regular d'exercici físic.

Lloc: 
Ecomuseu Farinera

Durada: 
1 hora 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera

Contacte:
Servei Educatiu Ecomuseu Farinera
Tel. 972 25 02 15
A/e: informacio@ecomuseu-farinera.org

Alumnat de cicle
inicial i mitjà
d'educació
primària
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Observacions: 
Consulteu les condicions
generals de les activitats de
l'Ecomuseu Farinera a la
pàgina 19.

Finançament:
Activitat gratuïta



Parc dels Aiguamolls + Ecomuseu Farinera 

Comencem amb un itinerari de descoberta d'una de les
zones humides més importants de Catalunya, que ens
permetrà descobrir com viuen les espècies adaptades als
ambients d'aiguamoll. L'itinerari ens portarà des del Cortalet
fins al Mas del Matà. Després, fem un recorregut per la
fàbrica de farines que ens permetrà descobrir els secrets
de fer farina. 

Objectius:
- Conèixer les espècies més característiques d'ocells que
resideixen als Aiguamolls.
- Descobrir els viatges de migració entre el nord d'Europa i
els quartés d'hivernada al sud d'aquests ocells. 
- Aprendre les principals espècies vegetals que es poden
trobar en ambients d'aigua dolça i salobre de primera línia
de mar. 
- Descobrir una fàbrica de farines de finals del segle XIX i
del segle XX. 

Lloc: 
Ecomuseu Farinera i Parc natural dels
Aiguamolls

Durada: 
4 hores 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera i Terregada

Contacte:
Terregada
Tel. 666 43 53 50 
A/e: ed.ambiental@terregada.net

Educació
primària i

secundària 
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Observacions: 
Consulteu les condicions
generals de les activitats de
l'Ecomuseu Farinera a la
pàgina 19.

Finançament:
8,5€ / alumne

Sortida



Utilitzant l'aigua com a fil conductor, coneixerem tots
els seus usos tant des de l'ús en boca, l'industrial, el
turístic i la seva importància en els ecosistemes.
Primer visitarem l’Ecomuseu-Farinera i el nou espai
EmpordàNA'T i finalment després de dinar farem un
itinerari pels Aiguamolls de l’Empordà.

Objectius:
- Conèixer la Farinera a través dels usos industrials de
l’aigua. 
- Descobrir l’espai EmpordàNA’T per detectar quin
paper té l’aigua en els paratges naturals. 
- Passejar pels Aiguamolls de l‘Empordà i observar la
gestió de l’aigua, la flora i la fauna.

Educació
primària i

secundària 

Lloc: 
Ecomuseu Farinera i Parc natural dels
Aiguamolls

Durada: 
5 hores 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera i Terramar

Contacte:
Terramar
Tel. 618 54 79 58
A/e: terramar@terramar.org

EmpordàNA'T: Aigua, home, ocells
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Observacions: 
El preu inclou la visita a l'Ecomuseu
Farinera, l'aparcament al Cortalet i els
prismàtics del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà.
Consulteu les condicions generals de les
activitats de l'Ecomuseu Farinera a la
pàgina 19.

Finançament:
9,15€ / alumne

Sortida

SORTIDA ECOMUSEU FARINERA



Passejada pel bosc de ribera de lallera del riu Muga
per conèixer la seva vegetació, estructura i animals que
hi conviuen i la importància ecològica del mateix. 

L'activitat s'acompanya amb un taller de buscar
macroinvertebrats al riu per saber el seu estat de saltu
tot idetificant-los amb les seves fitxes i veure i
conèixer els animalons que viuen dins el riu i la seva
relació amb la qualitat de l'aigua.

Cicle superior
d'educació

primària i cicle
inicial d'educació

secundària 

Lloc: 
Riu la Muga de Castelló d'Empúries
 
Durada: 
2'5 hores 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera i Terramar

Contacte:
Terramar
Tel. 618 54 79 58
A/e: terramar@terramar.org

Itinerari natural i els secrets de la Muga
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Sortida

SORTIDA ECOMUSEU FARINERA

Observacions: 
Consulteu les condicions
generals de les activitats de
l'Ecomuseu Farinera a la
pàgina 19.

Finançament:
5€/alumne



Primer visitarem l’espai EmpordàNA'T, una nova manera
més sensible de conèixer els Aiguamolls. Després ens
arribarem fins l’Estany de Vilaüt, reserva natural del parc
dels Aiguamolls on podrem observar i sentir el cant de les
espècies més tímides que fugen del sarau dels itineraris
habituals.

També es pot completar l’activitat a la tarda amb un taller de
natura, o bé el taller de construcció de menjadores d’ocells o
bé el taller d’egagròpiles (suplement de 2€/alumne).

Objectius:
- Conèixer l’espai EmpordàNA’T, un tast als quatre parcs de
l’Empordà. 
- Descobrir l’Estany de Vilaüt i observar les espècies que hi
viuen. 
- Descobrir una part del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà.

Educació
primària i

secundària 

Lloc: 
Ecomuseu Farinera i Estanys de Vilaüt

Durada: 
4-5 hores 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera i La Copa

Contacte:
La Copa SCC
Tel. 646 41 50 93
A/e: reserves@lacopa.cc

EmpordàNA'T: Estanys de Vilaüt
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Observacions: 
El preu inclou la visita a l'Ecomuseu
Farinera i als Estanys de Vilaüt.

Consulteu les condicions generals de les
activitats de l'Ecomuseu Farinera a la
pàgina 19.

Finançament:
5,75€ / alumne
(possibilitat de taller per 2€/alumne
més)

Sortida

SORTIDA ECOMUSEU FARINERA



Iniciaren l'activitat a la Farinera de Castelló d'Empúries fent
un recorregut per l'exposició "Empordana't". Tot seguit ens
dirigirem a Vilaüt per fer la ruta a peu, de dificultat baixa.,
explicant la naturalesa de la reserva integral, antiga
ubicació de l'estany de Castelló i Palau. 
En aquest paratge tan singular podrem estudiar la geologia
i l'ecologia des d'un vessant històric i natural, extraient
conclusions de l'assecatge artificial i natural dels antics
estanys i les seves conseqüències. L'itinerari circular ens
permetrà conèixer la riquesa florística i faunística de la
zona, punt d'especial interès per a l'observació de les aus
migratòries més tímides, que fugen del sarau dels itineraris
del Cortalet. 
Durant el recorregut es parlarà de les closes, la vegetació i
les adaptacions. En les vistes dels més petits (educació
infantil, cicle inicial i cicle mitjà) s'adaptaran els continguts
amb l'explicació de contes i llegendes ambientades als
aiguamolls.  

Educació infantil,
primària,

secundària i
batxillerat 

Lloc: 
Empordana't, Ecomuseu Farinera i
Estanys de Vilaüt

Durada: 
4 hores 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera i La Copa

Contacte:
La Copa SCC
Tel. 646 41 50 93
A/e: reserves@lacopa.cc

Vilaüt, Reserva Natural Integral dels Estanys del 

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 

34

Observacions: 
Cal dur calçat de sola groixuda, gorra i
loció antimosquits. 

Es pot complementar amb un taller
ambiental a peu d'itinerari: l'ecosistema
d'un punt d'aigua (els invertebrats), taller
de menjadores i taller de dissecció
d'egagròpiles, amb un suplment de
2€/alumne més.

Finançament:
5,75€ / alumne

Sortida

SORTIDA ECOMUSEU FARINERA



Ens trobarem al Centre d'Informació del Parc,el Cortalet.
Introduirem el Parc amb l'ajuda de la fotografia panoràmica i dels
plafons explicatius i explicarem la formació del Parc, la seva
situació geogràfica i els diferents ambients que el comeonen. Ens
iniciarem en l'observació d'ocells amb l'ajuda dels prismàtics,
visitarem els diferents aguaits i farem l'itinerari 1, del Cortalet fins
al Mas Matà. Durant la passejada, coneixerem la flora i fauna més
comunes i ens fixarem en els diferents ambients, les basses i les
llacunes, els canyissaris, les closes, els recs, etc. tot ressaltant la
importància d'aquest espai tan divers format per un mosaic de
comunitats. Des de la torre observarem i coneixerem els paisatges
que ens envolten. 

Objectius: 
- Fer una primera descoberta dels Aiguamolls de l'Empordà.
- Conèixer la flora i la fauna més comunes dels Aiguamolls. 
- Entendre la importància de l'aigua per a la diversitat d'ambients.
- Conèixer els ambients aquàtics i terrestres als Aiguamolls.  
- Estudiar els paisatges que formen i envolten el Parc Natural. 

Educació infantil,
primària,

secundària,
cicles formatius i

batxillerat 

Lloc: 
Itinerari del Cortalet fins a Mas Matà
dels Aiguamolls de l'Empordà.

Durada: 
3 hores 

Organitza: 
La Copa

Contacte:
La Copa SCC
Tel. 646 41 50 93
A/e: reserves@lacopa.cc

Descobrim i sentim els Aiguamolls 
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Observacions: 
Cal dur calçat de sola groixuda, gorra i
loció antimosquits. 

Es pot complementar amb un taller
ambiental a peu d'itinerari: l'ecosistema
d'un punt d'aigua (els invertebrats), taller
de menjadores i taller de dissecció
d'egagròpiles, amb un suplment de
2€/alumne més.

Finançament:
6,75€ / alumne 

Sortida

SORTIDA ECOMUSEU FARINERA



Activitat de descoberta del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. El
recorregut es da a peu, guiat, des del Cortalet fins a la platja de Can Comas.
Durant la passejada, veurem la flora i la fauna més comunes dels
Aiguamolls en el seu ambient més salobre. Parlarem de les migracions de
les aus i de la importància de la preservació de l'espai per al manteniment
de la biodiversitat. 
Ens fixarem en els diferents ambients i paisatges que conformen el Parc i
coneixerem quins fenòmens tenen lloc a llacunes litorals i quines en són
les paculiaritats. Aprofitant la vista panoràmica que ens ofereix
l'obersavatori Senillosa, una antiga sitja d'arròs restaurada com a
observatori elevat, contextualitzarem el Parc dins del paisatge que ens
envolta i reconeixerem els diferents accidents geogràfics de l'Empordà i
les comarques veïnes. Dinarem al Mas Matà on hi ha taules i serveis. A la
tarda, seguirem fins arribar a la platja, on explicarem les dinàmiques
dunars i com s'hi adapten les espècies que hi viuen.  
Objectius: 
- Fer una primera descoberta dels Aiguamolls de l'Empordà.
- Conèixer la flora i la fauna més comunes dels Aiguamolls. 
- Entendre la importància de l'aigua per a la diversitat d'ambients.
- Conèixer els ambients aquàtics i terrestres als Aiguamolls.  
- Estudiar els paisatges que formen i envolten el Parc Natural. 

Educació infantil,
primària,

secundària,
cicles formatius i

batxillerat 

Lloc: 
Itinerari del Cortalet fins a Mas Matà
dels Aiguamolls de l'Empordà i fins la
platja. 

Durada: 
6 hores 

Organitza: 
La Copa

Contacte:
La Copa SCC
Tel. 646 41 50 93
A/e: reserves@lacopa.cc

Descobrim les llacunes dels Aiguamolls

36

Observacions: 
Cal dur calçat de sola groixuda,
gorra i loció antimosquits. 

Finançament:
6,75€ / alumne 

Sortida

SORTIDA ECOMUSEU FARINERA



Primer visitarem l’espai EmpordàNA’T, una nova
manera més sensible de conèixer els espais naturals
de l’Empordà i el paisatge mediterrani. Després ens
arribarem fins a Garriguella, on podrem gaudir de les
tortugues mediterrànies recuperades.

Objectius:
- Conèixer l’espai EmpordàNA’T, un tast als quatre
parcs de l’Empordà i la seva biodiversitat. 
- Conèixer la tortuga mediterrània com espècie
emblemàtica de l’Albera. 
- Descobrir la importància de la gestió d’espècies
amenaçades.

Cicle inicial i
mitjà de
primària

Lloc: 
Ecomuseu Farinera i Garriguella

Durada: 
5 hores 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera i Gisfera

Contacte:
Gisfera
Tel. 660 92 62 23
A/e: geducacio@gisfera.com

EmpordàNA'T i la tortuga de l'Albera
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Observacions: 
El preu inclou la visita a
l’EmpordàNA’T i al Centre de
Reproducció de la Tortuga de l’Albera.

Consulteu les condicions generals de
les activitats de l'Ecomuseu Farinera a
la pàgina 19.

Finançament:
15€ / alumne

Sortida

SORTIDA ECOMUSEU FARINERA



Primer visitarem l’espai EmpordàNA'T, una nova manera
més sensible de conèixer els espais naturals de
l’Empordà. Després ens embarcarem a Roses i
descobrirem el litoral de Cap de Creus tan característic.

Objectius:
- Conèixer l’espai EmpordàNA’T, un tast als quatre parcs
de l’Empordà. 
- Observar el paisatge costaner de Cap de Creus per tal de
reconèixer els elements que el conformen i les
característiques dels éssers vius d’aquest medi.
- Descobrir la importància de la gestió d’espais protegits.

Cicle superior
de primària i
secundària

Lloc: 
Ecomuseu Farinera i Roses

Durada: 
5 hores 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera i Gisfera

Contacte:
Gisfera
Tel. 660 92 62 23
A/e: geducacio@gisfera.com

EmpordàNA'T i la costa de Cap de Creus en barca
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Observacions: 
El preu inclou la visita a
l’EmpordàNA’T i visita amb barca per
la costa del Cap de Creus. .

Consulteu les condicions generals de
les activitats de l'Ecomuseu Farinera a
la pàgina 19.

Finançament:
17€ / alumne

Sortida

SORTIDA ECOMUSEU FARINERA



Els nens i nenes fan un recorregut històric a través d'en
Bonaventura que és un viatger del món i que en aquest moment
es troba a Castelló. Els alumnes començaran la visita a la
Farinera per conèixer un dels patrimonis industrials més
interessants de la zona. Al final de la visita es trobaran amb el
viatger Bonaventura i la seva estranya bicicleta que els portarà a
conèixer la història de Castelló des dels romans, passant pels
comptes, els convents per acabar amb el notari i el repartiment
de terres que conformen avui en dia els Aiguamolls de l'Empordà
i tot això a través dels seus personatges. La visita s’acaba a la
Basílica de Castelló d’Empúries.

Objectius:
- Conèixer l’Ecomuseu-Farinera i la Basílica de Castelló
d’Empúries. 
- Aprendre com es fa farina de forma industrial. *Descobrir la
història de Castelló d’Empúries.

Educació
primària

Lloc: 
Ecomuseu Farinera i Castelló d'Empúries

Durada: 
3 hores 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera i Terramar

Contacte:
Terramar
Tel. 618 54 79 58
A/e: terramar@terramar.com

Vida i miracles de Castelló d'Empúries
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Observacions: 
Consulteu les condicions
generals de les activitats de
l'Ecomuseu Farinera a la
pàgina 19.

Finançament:
6,5€ / alumne

SORTIDA ECOMUSEU FARINERA



VISITA GUIADA

Els nens i nenes fan un recorregut històric per Castelló
d'Empúries, vila medieval única a Catalunya. L’itinerari els portarà
per la basílica de Santa Maria, coneguda com la catedral de
l'Empordà, i el museu de la Cúria-Presó, on descobriran la
història de l’antiga capital del comtat d'Empúries. I a tot això hem
d'afegir l'Ecomuseu-Farinera, molí convertit en fàbrica de farina;
testimoni d'una activitat que es realitza a la vila des d'època
medieval.

Objectius:
- Conèixer l’Ecomuseu-Farinera, la Basílica de Castelló d’Empúries
i el museu de la Cúria-Presó medieval. 
- Descobrir la història medieval de l'antiga capital del comtat
d'Empúries. 
- Passejar pels carrers, places i el call jueu de la vila.

Educació
primària,

secundària i
batxillerat

Lloc: 
Ecomuseu Farinera i Castelló d'Empúries

Durada: 
2 hores 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera i Empordabrava

Contacte:
Empordabrava S.L.
Tel. 972 45 05 83 / 688 33 10 94
A/e: info@empordabrava.net

De l'Edat mitjana a la Revolució industrial 

40

Observacions: 
Consulteu les condicions
generals de les activitats de
l'Ecomuseu Farinera a la
pàgina 19.

Finançament:
5€ / alumne

SORTIDA ECOMUSEU FARINERA



VISITA GAMMIFICADA

Dividim el grup classe en grups. Cada grup haurà de superar jocs,
alguns són de rapidesa, altres d’habilitat i altres d’observació. El
motor del joc són els farinons, uns follets que viuen a la farinera,
perquè els hi encanta el pa. Són molt entremaliats i força
bromistes, ja ho descobrireu!!! El monitor entre prova i prova,
anirà introduint el context històric de la fàbrica, l’evolució de la
mòlta al llarg de la història i el procés de fabricació de la farina
de manera industrial.

Objectius:
- Aprendre tot jugant que per fer farina necessitem un cereal, el
blat. 
- Conèixer tot jugant les principals màquines de la fàbrica i el
procés de producció. 
- Descobrir tot jugant els productes resultants del procés
industrial: farina, segó i segones i també els ingredients del pa.
- Conèixer tot jugant el funcionament de l’embarrat.

Cicle superior
de primària i
secundària

Lloc: 
Ecomuseu Farinera i Castelló d'Empúries

Durada: 
1,5 hores 

Organitza: 
Ecomuseu Farinera

Contacte:
Servei Educatiu Ecomuseu Farinera
Tel. 972 25 02 15
A/e: informacio@ecomuseu-farinera.org

Joc de farinons

41

Observacions: 
Consulteu les condicions
generals de les activitats de
l'Ecomuseu Farinera a la
pàgina 19.

Finançament:
Activitat gratuïta

SORTIDA ECOMUSEU FARINERA



AJUNTAMENTAJUNTAMENT



Els alumnes treballen a l’escola el municipi i l’Ajuntament,
és per aquest motiu que sol·liciten la seva visita per veure-
ho més de prop. Els alumnes que visiten l’Ajuntament en
primer moment són rebuts per l’alcalde i/o regidor/a a la
Sala Gòtica, en aquest espai els alumnes realitzen diferents
preguntes dirigides a les autoritats sobre el municipi.
Posteriorment visiten el despatx de l’alcalde. Tot seguit els
alumnes són dividits en grups i es dirigeixen a conèixer
diferents departaments de l’ajuntament, els treballadors/es
expliquen les tasques que es realitzen en el departament.
Acostumem a visitar el departament d’urbanisme i OMAC
per ser departaments més visuals i participatius.

Cicle superior
de primària i
secundària

Lloc: 
Ajuntament de Castelló d'Empúries 

Durada: 
2 hores 

Organitza: 
Ajuntament de Castelló d'Empúries 

Contacte:
Ajuntament de Castelló d'Empúries
Àrea d'alcaldia
Tel. 972 25 04 26
A/e: alcaldia@castell.cat

Visita a l'Alcalde i l'Ajuntament

43AJUNTAMENT

Observacions:
Cal solicitar-ho amb
antelació

Finançament:
Activitat gratuïta



MOSSOS

D'ESQUADRA

MOSSOS

D'ESQUADRA



Xerrada que aborda els aspectes següents:
- Avantatges i desavantatges d’internet. 
- Qüestions legals (continguts nocius i continguts
il·legals). 
- En qui confies en línia? 
- Reputació digital. 
- Què cal tenir en compte (contrasenya, el xat i la
missatgeria instantània, les descàrregues, la webcam,...). 
- Consells per a infants i adolescents. - Contactes
d’ajuda i suport.

Cicle superior
de primària i
secundària

Lloc: 
Centre educatiu 

Durada: 
1 hora

Organitza: 
Mossos d'Esquadra de Roses

Contacte:
Júlia Castaño i Jaume Rovira
Oficina de relacions amb la comunitat
Tel. 972 54 18 50

Internet segura per a la protecció al menor
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Observacions:
Els objectius
s'ajusten a l'edat
dels participants

Finançament:
Activitat gratuïta



Visita als Mossos d'Esquadra de Roses

Objectius: 
- Donar a conèixer la policia de la Generalitat, Mossos
d’Esquadra. 
- Visitar les dependències policials per part dels alumnes,
professors/es i pares i mares del seu centre educatiu, per
tal de poder conèixer les instal·lacions. 
- Resoldre dubtes sobre les competències de la PG-ME. 

Per aquestes visites hi ha preparades les següents
activitats: 
- Visita a l’interior de l’edifici policial. 
- Presentació informativa de les tasques policials de la
PG-ME. 
- Informació sobre consells de seguretat bàsica. 
- Coneixement del material policial. 
- Coneixement dels vehicles policials .

Lloc: 
Comissaria de Mossos d'Esquadra de
Roses

Durada: 
1 hora. 

Organitza: 
Mossos d'Esquadra de Roses

Contacte:
Júlia Castaño i Jaume Rovira
Oficina de relacions amb la comunitat
Tel. 972 54 18 50

Educació Primària,
Educació secundària,

Batxillerat i 
Cicles Formatius
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Observacions:
Els objectius s'ajusten a
l'edat dels participants

Finançament:
Activitat gratuïta



Xerrada "Comença el joc"

Objectius i temàtiques que s'exposen:
- Responsabilitat penal del menor (parts del procediment
penal, mesures que es poden imposar, responsabilitat civil
dels tutors legals). 
- Identificacions policials (documentació obligatòria). 
- Baralles (actuació policial davant infracció penal o
administrativa; possibilitat de reconciliació entre les parts). 
- Com actuar davant d’uns danys, pintades o grafits a
l’interior o a l’entorn del centre educatiu. 
- Consells de seguretat (ciclomotors i bicicletes). 
- Com actuar davant un menor relacionat amb: armes o
objectes perillosos; alcohol i tabac; gossos perillosos. 
- Qüestions importants a tenir en compte: activitats
extraescolars; separacions matrimonials i tutors legals;
citacions judicials.

Lloc: 
Aula del centre educatiu

Durada: 
1 hora. 

Organitza: 
Mossos d'Esquadra de Roses

Contacte:
Júlia Castaño i Jaume Rovira
Oficina de relacions amb la comunitat
Tel. 972 54 18 50

2n d'ESO
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Finançament:
Activitat
gratuïta



Internet segura de tu a tu

La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, ha posat
en marxa un projecte en el que els propis alumnes
adquireixen un major protagonisme en el moment de
transmetre el nostre missatge. Moltes vegades el missatge
arriba de manera més eficaç i eficient quan l’emissor és
un propi company i el receptor se sent més confiat a
l’hora de posar en coneixement algun problema que estigui
relacionat amb la Xarxa. És el que es coneix com a
Formació entre iguals o, en anglès, Peer Mentoring. Molt
resumidament, la idea principal és que joves de 3r, 4t
d’ESO reben una formació per part dels interlocutors de
Mossos d’Esquadra sobre l’ús d’Internet i les Xarxes
Socials per després transmetre aquests coneixements als
seus companys més joves de 1r d’ESO. A més, aquests
joves formadors esdevenen referents i assessors per a
tots els alumnes del centre durant el curs escolar.

Lloc: 
Aula del centre educatiu

Durada: 
La durada de la formació als alumnes formadors
és de 150 minuts aproximadament (en funció de
les necessitats dels alumnes), repartides en 2 o 3
sessions. Els alumnes formadors hauran de fer
una sessió de 60 minuts amb els grups de 1r ESO.

Organitza: 
Mossos d'Esquadra de Roses

Contacte:
Júlia Castaño i Jaume Rovira
Oficina de relacions amb la comunitat
Tel. 972 54 18 50

Educació
secundària

MOSSOS D'ESQUADRA 48

Observacions:
Depenent de les característiques
del centre o programa educatiu, els
formadors poden ser alumnes de
3r, 4t d’ESO, batxillerat o cicles
formatius. En funció del nombre de
formadors, les sessions als
alumnes de 1r ESO es realitzen
amb grups més reduïts.

Finançament:
Activitat gratuïta



Odi i discriminació

Treballar en la prevenció de conductes discriminatòries,
fets motivats en la diferència de l'origen racial, religiós,
d'orientació sexual o per entrar en situació d'indigència. 

El taller consistirà en la projecció de dos vídeos i el
plantejament de les problemàtiques identificades,
posteriorment es parla de les possibles solucions.

Lloc: 
Aula del centre educatiu 

Durada: 
1 hora. 

Organitza: 
Mossos d'Esquadra de Roses

Contacte:
Júlia Castaño i Jaume Rovira
Oficina de relacions amb la comunitat
Tel. 972 54 18 50

3r d'ESO
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Finançament:
Activitat gratuïta



"Share"

Objectius del taller:

- Identificar i reflexionar a l'hora d'utilitzar la seva imatge
a internet. 
- Valorar les actituds de seguretat que cal prendre i
incorporar-les al seu dia a dia. 
- Adquirir les responsabilitat que comporta l'ús de les
xarxes socials. 

El taller consistirà en la projecció d'un vídeo tipus
curtmetratge (30 minuts), posteriorment es divideix l'aula
en grups i cada grup respondrà preguntes sobre un
personatge assignat que apareix a la projecció. Finalment
es llistaran i es parlarà sobre les idees claus.

Lloc: 
Aula del centre educatiu 

Durada: 
Entre 1 hora i 1,5 hores. 

Organitza: 
Mossos d'Esquadra de Roses

Contacte:
Júlia Castaño i Jaume Rovira
Oficina de relacions amb la comunitat
Tel. 972 54 18 50

Batxillerat i 
Cicles formatius 
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Finançament:
Activitat gratuïta



Violència masclista. Com comença tot?

Presentació informativa adreçada a joves per tal d’evitar
que aquests puguin ser víctimes susceptibles de patir
maltractaments en l’àmbit de la llar o de la parella. 

Aspectes que es treballen en l'activitat:
- Grup d’atenció a la víctima: funcions i competències. 
- Per què parlar de violència masclista a l’institut? 
- Denunciar el fet. 
- Per què existeix el masclisme? 
- El punt d’inici en una parella. 
- Indicadors d’abús. 
- La por. 
- Què fer davant la identificació d’indicadors. Importància
de la detecció d’indicadors. 
- Evolució del maltractament.

Lloc: 
Aula del centre educatiu 

Durada: 
1 hora

Organitza: 
Mossos d'Esquadra de Roses

Contacte:
Júlia Castaño i Jaume Rovira
Oficina de relacions amb la comunitat
Tel. 972 54 18 50

4t d'ESO 
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Finançament:
Activitat gratuïta



AQUALIAAQUALIA



Cicle integral de l'aigua

Es realitzaria una visita a les instal·lacions d’FCC AQUALIA
d’Empuriabrava. Allà es realitzaria una descripció del
funcionament del cicle integral de l’aigua a la Urbanització.

S’explica que l’aigua prové de la planta potabilitzadora i
del seu sistema de distribució. A partir d’aquí s’explica el
sistema de funcionament del clavegueram i el seu
recorregut fins arribar a la planta depuradora.

Lloc: 
FCC Aqualia d'Empuriabrava

Durada: 
Entre 1 hora i 1,5 hores

Organitza: 
Aqualia 

Contacte:
Jordi Johé
Tel. 972 45 08 87

Educació primària
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Observacions:
Es recomana poder lligar la
visita amb una visita a la planta
potabilitzadora i a la depuradora.
Així, la informació rebuda pels
estudiants seria completa i més
interessant.

Finançament:
Activitat gratuïta



ARXIU
MUNICIPAL

ARXIU
MUNICIPAL



Coneix l'Arxiu municipal

Visita per conèixer les instal·lacions de l’arxiu municipal i
les seves funcions. L’objectiu és que l’alumnat del municipi
conegui aquest equipament i en pugui fer ús per a
l’elaboració de treballs de curs i del treball de recerca de
Batxillerat. 

Durant la visita es veuran diferents tipologies documentals
i els seus sistemes de conservació i emmagatzematge. La
visita es pot encarar a una temàtica concreta en funció de
les preferències del professorat i mostrar per exemple
documentació relacionada amb aquell tema d’interès.

Lloc: 
Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries
(Planta baixa de l'Ajuntament)

Durada: 
Entre 45 i 50 minuts

Organitza: 
Arxiu Municipal de Castello´ d'Empúries

Contacte:
Marisa Roig i Meritxell Fernàndez
Tel. 972 25 04 26 
A/e: arxiu@castello.cat

Educació
secundària i
Batxillerat
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Observacions:
Visites en horari de matí.
L’entrada a l’arxiu es farà en
grups reduïts d’un màxim de 10
alumnes per qüestions d’espai.

Finançament:
Activitat gratuïta



XERRADES
ADOLESCÈNCIA

XERRADES
ADOLESCÈNCIA



Tecnoaddiccions

Xerrada amb els continguts següents:
- Descripció de l’addicció a pantalles (mòbil, tablet, ordinador, consola o
televisió) o aplicacions i jocs. 
- Autopercepció de tenir algun indicador d’addicció (els alumnes comenten si
es veuen “pillats” per alguna d’aquestes eines i quins són els elements que els
ho fa pensar: excés de temps, pèrdua d’hores de son, baixada de rendiment,
queixes de la família, malestar si no tenen opció de connexió,
primera/darrera acció del dia, etc.) 
- Similituds amb les altres addiccions i la síndrome d’abstinència. 
- Noves patologies associades a l’ús inadequat del mòbil. Altres riscos
(problemes d’atenció, l’assetjament per la xarxa, rastre digital,...) La recerca de
solucions davant l’excés de les noves tecnologies. 
- Les xarxes socials: les més addictives, les més populars, l’exhibicionisme,
la necessitat dels “likes”, les modes. 
- Algunes característiques de les personalitats amb risc d’addicció a les
pantalles. 
- Comentari d’alguns dels articles relacionats amb el tema: “Dispersió Total i
dependència màxima”, “La Necessitat de consultar el mòbil cada 5 minuts”,
“El videojoc era com una droga per a mi”, “El mòbil ens allibera o ens
esclavitza?”, “Carta d’amor al meu odiat mòbil”
- Visualització de 1 ó 2 videos del Youtube sobre els riscos del Facebook i
sobre les falses identitats a la xarxa.

Lloc: 
Aula del centre educatiu

Durada: 
1 hora

Organitza: 
Narcís Heras (psicòleg clínic)

Contacte:
Narcís Heras
Tel. 972 50 55 97
A/e: nheras@heras.cat 

3r d'ESO (adaptable
des de 1r d'ESO)
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Observacions:
Disponibilitat de dilluns a
divendres, excepte dimarts matí

Finançament:
Activitat gratuïta



Tabac, vàpers i shishes

Xerrada amb els continguts següents:
- La nicotina com a substància que crea addicció, present tant als cigarrets
com sovint als vàpers i shishes, malgrat camuflar-ho amb aromes. 
- Les 4.000 substàncies presents en els productes de tabac un cop es
cremen. 
- El model del/a fumador/a adolescent i adult. Està encara de moda? 
- Els riscos a curt, mig i llarg termini - Els fumadors passius (riscos) 
- És real que el tabac relaxa? 
- És veritat que aprima? 
- La pressió del grup 
- Visualització de vídeo (3 minuts) 
- La nicotina com a substància que crea addicció, present tant als cigarrets
com sovint als vàpers i shishes, malgrat camuflar-ho amb aromes. 
- Les 4.000 substàncies presents en els productes de tabac un cop es
cremen. - El model del/a fumador/a adolescent i adult. Està encara de
moda?
- Els riscos a curt, mig i llarg termini 
- Els fumadors passius (riscos) 
- És real que el tabac relaxa? 
- És veritat que aprima? 
- La pressió del grup 
- Visualització de vídeo (3 minuts)

Lloc: 
Aula del centre educatiu

Durada: 
1 hora

Organitza: 
Narcís Heras (psicòleg clínic)

Contacte:
Narcís Heras
Tel. 972 50 55 97
A/e: nheras@heras.cat 

6è de primària i 1r
de secundària
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Observacions:
Disponibilitat de dilluns a
divendres, excepte dimarts matí

Finançament:
Activitat gratuïta

XERRADES ADOLESCÈNCIA



Riscos en el consum de marihuana

Xerrada amb els continguts següents:

- Reflexionar sobre la innocuïtat o no del consum de
marihuana o haixix. És una moda? 
- Els mites sovint erronis sobre els beneficis de la marihuana:
“substància natural” (genèticament modificada) i “substància
curativa” (només pal·liativa) 
- La legalitat o il·legalitat (què diu realment la llei sobre
possessió, venda, consum, cultiu) 
- Efectes psico-físics (brots psicòtics, afectació neuronal,
afectació anímica,...

Lloc: 
Aula del centre educatiu

Durada: 
1 hora

Organitza: 
Narcís Heras (psicòleg clínic)

Contacte:
Narcís Heras
Tel. 972 50 55 97
A/e: nheras@heras.cat 

2n i 3r de
secundària

59

Observacions:
Disponibilitat de dilluns a
divendres, excepte dimarts matí

Finançament:
Activitat gratuïta

XERRADES ADOLESCÈNCIA



El consum d'alcohol

Xerrada amb els continguts següents:

- Com és la realitat del consum d’alcohol entre els
adolescents: aportació d’experiències dels alumnes i les
normes/la realitat 
- Com afecta el consum d’alcohol al cervell de l’adolescent. -
Diferències de metabolització nois/es. 
- Agressivitat i sexualitat i alcohol. 
- Com actuar davant intoxicació per consum d’alcohol o
davant un coma etílic. 
- Les alternatives d’oci sense alcohol. 
- Presa de decisions davant els riscos coneguts i la pressió
de l’ambient. 
- L’efecte publicitat encoberta. 
- Música i alcohol.

Lloc: 
Aula del centre educatiu

Durada: 
1 hora

Organitza: 
Narcís Heras (psicòleg clínic)

Contacte:
Narcís Heras
Tel. 972 50 55 97
A/e: nheras@heras.cat 

3r de secundària
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Observacions:
Disponibilitat de dilluns a
divendres, excepte dimarts matí

Finançament:
Activitat gratuïta

XERRADES ADOLESCÈNCIA



Adolescència: reflexions i responsabilitats

Xerrada amb els continguts següents:

- L’adolescència no és un fenomen universal. La pubertat sí. 
- Canvis psico-físics a l’adolescència. 
- Els amics/les noves parelles. 
- Les relacions pares-fills. 
- Les pors dels pares i dels fills. 
- Normes i conflictes. 
- Responsabilitats per l’edat. Nous rols. 
- Els riscos de l’adolescent. 
- Edat civil/penal a Catalunya. 

Els temes s’aborden a partir d’un PowerPoint que va
introduint els diferents aspectes que es debaten durant la
sessió: Els problemes personals es visualitzen com a
generals per la seva edat i s’intenta minimitzar o
desdramatitzar riscos i situacions que es plantegen.

Lloc: 
Aula del centre educatiu

Durada: 
1 hora

Organitza: 
Narcís Heras (psicòleg clínic)

Contacte:
Narcís Heras
Tel. 972 50 55 97
A/e: nheras@heras.cat 

2n de secundària
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Observacions:
Disponibilitat de dilluns a
divendres, excepte dimarts matí

Finançament:
Activitat gratuïta

XERRADES ADOLESCÈNCIA



Habilitats socials i presa de decisions

Xerrada amb els continguts següents:

- Les Habilitats Socials (HHSS) més bàsiques i capacitat
d’aprenentatge. 
- Els estils de comunicació (passivitat, assertivitat,
agressivitat) 
- La pressió grupal i la presa de decisions. 
- Pràctiques de situacions habituals a partir de rol-playing. 
- Lectura d’algunes situacions clàssiques pròpies de la seva
edat quant a habilitats socials. 
- Saber dir que NO davant la pressió de grup (tabac, alcohol,
fer bullying, situacions de risc, etc.)

Lloc: 
Aula del centre educatiu

Durada: 
1 hora

Organitza: 
Narcís Heras (psicòleg clínic)

Contacte:
Narcís Heras
Tel. 972 50 55 97
A/e: nheras@heras.cat 

1r de secundària
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Observacions:
Disponibilitat de dilluns a
divendres, excepte dimarts matí

Finançament:
Activitat gratuïta

XERRADES ADOLESCÈNCIA
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Agenda 21 escolar

Es tracta d’un programa educatiu i d’ambientalització a
llarg termini que es fonamenta en promoure la gestió
sostenible de les escoles del municipi i garantir l’educació
ambiental dels alumnes i de tota la comunitat educativa.
Per dur a terme aquest programa s’aporten recursos
didàctics necessaris (materials, audiovisuals, etc.), així com
es fan tallers i activitats diverses.

Lloc: 
Aula del centre educatiu

Durada: 
Es realitza durant tot l’any en hores lectives
acordades

Organitza: 
Ajuntament de Castelló d’Empúries,
departament de Sostenibilitat i Medi Ambient.

Contacte:
Esther Bussó
Tel. 972 25 04 26
A/e: mediambient@castello.cat

Observacions: 
L’empresa que lidera el projecte
contacta directament amb els
centres educatius del municipi.

Finançament:
Activitat gratuïta

Educació infantil i
primària

MEDI AMBIENT 64



BUTTERFLY
PARK

BUTTERFLY
PARK



Visita guiada, taller i audiovisual

L'activitat consta de dues parts: La visita guiada i el taller (de P3 a P5)
o visualització d'un documental sobre el món de les papallones
tropicals (de P5 fins a Educació Secundària). La visita, dura
aproximadament 45 minuts, durant els quals les monitores explicaran
tots els conceptes més curiosos i importants de la vida i
comportament d'insectes i aus. Es planteja de manera lúdica, i s'adapta
als diferents nivells escolars. El taller, consta de 4 activitats
relacionades amb el món de les papallones, on s'aplica la informació
rebuda durant el recorregut. El material i descripció del taller les
proporcionen les monitores amb antelació, però aquest va a càrrec de
les mestres de l'escola. 

Objectius: 
– Apropar i comprendre el cicle vital de les papallones i el món dels
ocells als nens. 
– Conscienciar de la importància que presten aquests animals a la
natura explicant la funció que desenvolupen així com fomentar
actituds de conservació i respecte animal 
– Fomentar l'observació d'animals en grans espais com el parc, i
trencar amb l'idea d'animals exòtics com a mascota.

Lloc: 
Butterfly Park Empuriabrava

Durada: 
1,5 hores

Organitza: 
Butterfly Park Empuriabrava

Contacte:
Butterfly Park Empuriabrava
Tel. 972 45 07 61
A/e: info@butterflypark.es

Observacions: 
Es demana posar-se en contacte
amb antelació, per poder explicar
més detalladament l'activitat, i
per assegurar que no hi hagi un
altre grup el mateix dia.

Finançament:
6€ per nen/a i mestres i
acompanyants gratuït.

Educació infantil,
primària i
secundària
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Dansa-teatre / Teatre físic

Tallers de dansa-teatre / teatre físic d’una hora a la setmana dins l’horari
escolar (tutoria, educació física o música). Treballem amb les tècniques de
la dansa i el teatre incorporant les noves tendències i tècniques de
moviment i expressió més contemporànies, atenent a les necessitats
creatives i artístiques del moment actual en què vivim. Donant a l'alumne
l'espai i el temps per expressar-se i crear amb el seu moviment propi i
autèntic amb tota llibertat i amb recolzament. Millorant la seva confiança i
autoestima. 
En les tècniques de composició en temps real que utilitzem a El Paller,
ment i cos treballen plegades fins a nivells molt més profunds. Arriscant
tan intel·lecte com fisicalitat. Mentre l'imaginari transporta al cos per
camins arriscats de moviment, la intuïció es desperta, la percepció creix, la
musculatura i els ossos s'enforteixen; és a dir, és un treball totalment
inclusiu tant a nivell personal (cos-ment-emoció) com a nivell social
(formar part d’un grup creant i evolucionant en conjunt). La posada en
comú i el feed-back una vegada acaba la sessió ens ajuda a recollir totes
les sensacions, les idees, les intencions, i així, estudiar noves possibilitats i
a idear noves fórmules de creació. 
- Oferim la possibilitat d'adaptació amb cada escola i Institut a l'hora de
realitzar-ho amb les edats. 
- Al final del trimestre es proposa una Mostra del treball, un petit
espectacle de tots els grups. 
La intenció és fer coincidir la presentació/mostra del treball en el Festivalet
palleric d’Art Contemporani que voldríem portar a terme, més o menys, per
Setmana Santa.

Lloc: 
Gimnàs de l’Escola o Institut, o espai
habilitat i adient per poder realitzar
l’activitat satisfactòria i saludablement

Durada: 
14 sessions d’1 hora (segon trimestre)

Organitza: 
Associació Sociocultural El Paller Inkiet

Contacte:
Emma Teixidor i Dolo Yglesias
Tel. 639 65 30 84 / 616 23 68 49
A/e: info@butterflypark.es

Observacions: 
Els participants de l’activitat haurien de venir amb
roba còmode i mitjons de cotó. 
Demanem una Xerrada Informativa prèvia als
tallers dirigida als directors/es, professorat i
famílies dels respectius centres, amb una següent
reflexió conjunta, de la metodologia, objectius, etc.
que es duran a terme durant les sessions. 
Els professors els quals cedeixin l’hora de classe
(tutoria, educació física, música) podrien estar
presents i, fins i tot, realitzar l’activitat.

Finançament:
16,8€ per alumne/a. Amb possibilitat de subvenció

Educació infantil,
primària i
secundària
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Castelló d'Empúries: Capital comtal

Visita guiada al nucli de Castelló d’Empúries, que inclou
l’entrada a la Basílica de Santa Maria de Castelló
d’Empúries i al museu Cúria-Presó medieval. Es recorren
els carrers i les places de la vila, i es finalitza passejant
pel call jueu de la vila i el rec del molí. 

Objectius: 
- Descobrir la història medieval de l’antiga capital del
comtat d’Empúries. 
- Incentivar l’interès de l’alumnat a l’hora d’estudiar i
interpretar el nostre passat. 
- Conèixer els monuments medievals més importants que
hi havia al comptat d’Empúries, tant en l’àmbit religiós com
polític, social i administratiu. 
- Identificar els canvis més destacats en el paisatge.

Educació Primària,
Secundària,
Batxillerat i 

Cicles formatius
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Finançament:
Activitat gratuïta (excepte el
taller de vitralls)

Lloc: 
Basílica de Santa Maria, el Museu
d’història medieval de la Cúria-Presó,
carrers i places de la població i call jueu

Durada: 
2 hores

Organitza: 
Empordabrava S.L.

Contacte:
Empordabrava S.L.
Tel. 972 45 05 83 / 688 33 10 94
A/e: reserves@empordabrava.net



Castelló d'Empúries en clau jueva

Matí: itinerari pel nucli antic de Castelló d’Empúries i el call jueu. Es
comentaran els edificis més destacats en relació a la comunitat jueva
medieval entre els quals compten amb les restes arqueològiques de
la sinagoga del Puig del Mercadal. Dinar: àrea d’esbarjo o Llotja de
Castelló d’Empúries. 
Tarda: taller “ El mercat a l’època medieval”. Es realitzaran diversos
grups de cinc persones, els quals competiran entre ells en un tauler
on hi ha representats els edificis cristians i jueus relacionats amb el
mercat. Per mitjà de diferents proves relacionades amb l’activitat
comercial, els grups competiran fins al moment en què un dels grups
guanyi. 
Objectius: 
- Identificar les característiques principals de l’edat mitjana per tal de
poder diferenciar les etapes principals de la història de la humanitat. 
- Identificar els trets característics de la cultura jueva i la seva
relació amb els diferent espais de la vila. 
- Identificar les formes de vida a Catalunya a l’edat mitjana. 
- Valorar el llegat cultural que les diferents ètnies i societats han
deixat sobre la nostra cultura actual, entre les quals trobem la cultura
jueva.

Educació 
 Secundària,
Batxillerat i 

Cicles formatius
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Observacions:
S’adapta el nivell de les activitats a
les necessitats de cada grup. La
visita inclou l’entrada a la basílica,
al museu parroquial i al Museu
d’Història Medieval Cúria-Presó.

Finançament:
Activitat gratuïta 

Lloc: 
Carrers i places del vau jueu, Basílica de Santa
Maria, pica baptismal, sinagoga amb miqvè, el
cementiri dels jueus conversos, la llotja del mar,
el Museu Història Medieval de la Cúria-Presó,
les muralles i el rec del molí

Durada: 
Tot el dia

Organitza: 
Empordabrava S.L.

Contacte:
Empordabrava S.L.
Tel. 972 45 05 83 / 688 33 10 94
A/e: reserves@empordabrava.net
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Cavallers, damiseles i homes de Déu

VISITA TEATRALITZADA

Visita teatralitzada on diversos personatges medievals
com són el cavaller Ramon d’Empúries o la pubilla Dolça
Cargol mostren la història del comtat d’Empúries i dels
seus habitants. Es descobreix durant el recorregut els
vestigis del passat medieval de la vila. 

Objectius: 
- Descobrir la història medieval de l’antiga capital del
comtat d’Empúries per mitjà de personatges medievals. 
- Aprofundir en els coneixements de la història medieval i
la història dels comtats catalans. 
- Comparar els trets definitoris de les diferents cultures i
les seves formes d’organització social. 
- Diferenciar les principals restes romàniques i gòtiques. 
- Explicar les tendència i les manifestacions artístiques.

Educació infantil,
primària

secundària,
batxillerat i 

cicles formatius
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Observacions:
S’adapta el nivell de les
activitats a les necessitats
de cada grup

Finançament:
2€/alumne

Lloc: 
La Basílica de Santa Maria, el Museu
d’Història Medieval de la Cúria-Presó, els
carrers i places de la vila i el call jueu

Durada: 
2 hores

Organitza: 
Empordabrava S.L.

Contacte:
Empordabrava S.L.
Tel. 972 45 05 83 / 688 33 10 94
A/e: reserves@empordabrava.net
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Descobrim el museu d'història de la Cúria-presó, s. XIV

Visita guiada al Museu d’història de la Cúria-Presó i el seu
entorn fent especial atenció en els aspectes socials i
econòmics de la societat feudal. 

Objectius: 
- Descobrir com era una presó medieval,. 
- Introduir el funcionament d’una cort judicial. 
- Descobrir la història medieval de l’antiga capital del
comtat d’Empúries. 
- Descobrir tradicions, lleis i costums de la societat
castellonina en època medieval. 
- Incentivar l’interès de l’alumnat a l’hora d’estudiar i
interpretar el nostre passat. 
- Conèixer els monuments medievals més importants que
hi havia al comtat d’Empúries, tant en l’àmbit religiós com
polític, social i administratiu.

Educació primària
secundària,
batxillerat i 

cicles formatius
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Observacions:
S’adapta el nivell de les
activitats a les
necessitats de cada grup.

Finançament:
Activitat gratuïta

Lloc: 
Museu d’història Medieval de la Cúria-
Presó, les places i carrers de Castelló
d’Empúries

Durada: 
2 hores

Organitza: 
Empordabrava S.L.

Contacte:
Empordabrava S.L.
Tel. 972 45 05 83 / 688 33 10 94
A/e: reserves@empordabrava.net
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Itinerari literari Carles Fages de Climent de Castelló d'Empúries

Visita guiada i explicació a la ruta literària cultural sobre
Carles Fages de Climent existent al centre històric de
Castelló d’Empúries, a partir dels passatges i textos
literaris de l’escriptor senyalitzats per l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries i relacionats amb diferents indrets,
carrers i places de la vila.

Educació secundària
i batxillerat 
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Observacions:
Es recomana reservar o
comunicar la visita amb
antelació. La visita es fa a peu.
Recomanada preferentment per
als grups i classes d’alumnes de
llengües i ciències socials.

Finançament:
Activitat gratuïta

Lloc: 
Pel centre històric de Castelló d’Empúries.

Durada: 
Entre 1 i 2 hores

Organitza: 
Museu d’Història Medieval de la Cúria-
Presó, s. XIV, Departament de Patrimoni
Històric i Museus.

Contacte:
Jordi Canet Avilés
Tel. 972 25 08 59
A/e: historia@castello.cat
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La catedral de l'Empordà: descobrim el gòtic

Visita guiada centrada en el patrimoni que conforma la
Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries, pionera
de l’estil gòtic a Catalunya, el museu del tresor parroquial
amb magnífic retaule d’alabastre de la Candelera i el seu
entorn al bell mig del Puig Salner. 

Objectius: 
- Identificar les característiques principals de l’edat
mitjana. 
- Identificar els elements bàsics de la iconografia així
com els seus personatges principals. 
- Identificar les formes de vida a Catalunya a l’època
medieval. 
- Diferenciar les principals característiques de l’art gòtic i
comparar-les amb el romànic. 
- Explicar les tendències i les manifestacions artístiques
com a reflex de l’imaginari d’una societat.

Educació secundària
i batxillerat 
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Observacions:
S’adapta el nivell de les
activitats a les necessitats
de cada grup.

Finançament:
Activitat gratuïta

Lloc: 
La Basílica de Santa Maria, el cementiri
dels jueus conversos, el museu del tresor
parroquial, el puig Salner i el Rec del
molí.

Durada: 
2 hores

Organitza:
Empordabrava S.L.

Contacte:
Empordabrava S.L.
Tel. 972 45 05 83 / 688 33 10 94
A/e: reserves@empordabrava.net

VISITES GUIADES



El Comtat d'Empúries I

DEL MONESTIR DE LA CAPITAL, 
DE SANT PERE DE RODES A CASTELLÓ

Matí: visita a Sant Pere de Rodes i les restes arqueològiques de
Santa Creu de Rodes. 
Dinar: Castelló d’Empúries. 
Tarda: visita dinàmica al nucli antic de Castelló d’Empúries, Basílica
Santa Maria i Museu Història Medieval Cúria-Presó. 

Objectius: 
- Descobrir la història medieval del comtat d’Empúries a partir de
l’antiga capital del comtat d’Empúries i del monestir més influent del
moment. 
- Aprofundir en els coneixements de la història medieval i la història
dels comtats catalans. 
- Comparar els trets definitoris i les formes d’organització social de
les diferents cultures. 
- Diferenciar romànic i gòtic. 
- Explicar les manifestacions artístiques com a reflex de l’imaginari
d’una societat. 
- Motivar la consciencia per conservar el patrimoni.

Educació primària
(cicle mitjà i
superior),

secundària,
batxillerat i 

cicles formatius
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Observacions:
S’adapta el nivell de les
activitats a les necessitats
de cada grup.

Finançament:
Preu reduït de
4,75€/alumne

Lloc: 
El monestir de Sant Pere de Rodes,
Santa Creu de Rodes, el nucli antic de
Castelló d’Empúries, Basílica de Santa
Maria i Museu d’Història Medieval de la
Cúria-Presó.

Durada: 
Tot el dia

Organitza:
Empordabrava S.L.

Contacte:
Empordabrava S.L.
Tel. 972 45 05 83 / 688 33 10 94
A/e: reserves@empordabrava.net

VISITES GUIADES



El Comtat d'Empúries II

CASTELLÓ D'EMPÚRIES I L'ANTIC ESTANY DE CASTELLÓ 

Itinerari que combina natura i cultura, en primer lloc, per la visita
cultural a la vila medieval de Castelló d’Empúries, on es destaca, entre
d’altres, el Museu d’Història de la Cúria-Presó, el cau jueu, les muralles
i el rec del Molí, i la Basílica de Santa Maria. Tot seguit l’alumnat
s’endinsa pels camins de la reserva integral de l’estany de Vilaüt, el
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, on podran gaudir de
curiositats com la dessecació de l’antic estany o l’observació de la gran
diversitat de flora i fauna que fan dels Aiguamolls un enclavament de
gran bellesa. 

Objectius: 
- Mostrar a l’alumnat la unió existent entre passat i futur, i la
possibilitat de descobrir, a partir de la història, les eines necessàries
per desenvolupar-nos com individus lliures. 
- Descobrir la història dels comtats catalans per mitjà del gran
exemple que suposa el comtat d’Empúries. 
- Conèixer l’evolució del paisatge, sobretot en relació amb l’ocupació
humana del territori. 
- Descobrir la històrica de la dessecació de l’antic estany de Castelló.

Educació primària
secundària,
batxillerat i 

cicles formatius
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Observacions:
S’adapta el nivell de les
activitats a les necessitats
de cada grup.

Finançament:
Preu reduït de
4,75€/alumne

Lloc: 
Nucli antic, rec del Molí, muralles, portal de la
Gallarda, basílica de Santa Maria, Museu
d’Història Medieval de la Cúria-Presó i reserva
integral de l’estany de Vilaut al Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà

Durada: 
Tot el dia

Organitza:
Empordabrava S.L.

Contacte:
Empordabrava S.L.
Tel. 972 45 05 83 / 688 33 10 94
A/e: reserves@empordabrava.net

VISITES GUIADES



El Comtat d'Empúries III

LES DUES CAPITALS, DE SANT MARTÍ A CASTELLÓ
D'EMPÚRIES

Matí: visita a Sant Martí d’Empúries. Desplaçament cap a
Castelló i visita a la Basílica de Santa Maria. 
Dinar: zona d’esbarjo o Llotja de Castelló d’Empúries 
Tarda: recorregut pel casc antic i visita al Museu d’Història
Cúria-Presó. 

Objectius: 
- Mostrar a l’alumnat la unió existent entre passat i futur, i
la possibilitat de descobrir, a partir de la història, les eines
necessàries per desenvolupar-nos com individus lliures. 
- Descobrir la història dels comtats catalans per mitjà del
gran exemple que suposa el comtat d’Empúries i les seves
dues capitals: Castelló i Sant Martí d’Empúries. 
- Conèixer l’evolució del paisatge, sobretot en relació amb
l’ocupació humana del territori.
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Observacions:
S’adapta el nivell de les
activitats a les necessitats de
cada grup.
Hi ha la possibilitat de fer la
visita a les Ruïnes d'Empúries

Finançament:
Preu reduït de 4,75€/alumne 

Lloc: 
Sant Martí d’Empúries i Castelló d’Empúries,
Basílica de Santa Maria i Museu d’Història
Medieval Cúria-Presó.

Durada: 
Tot el dia

Organitza:
Empordabrava S.L.

Contacte:
Empordabrava S.L.
Tel. 972 45 05 83 / 688 33 10 94
A/e: reserves@empordabrava.net

Educació primària
(cicle mitjà i
superior),

secundària,
batxillerat i 

cicles formatius
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CLUB

D'ESCACS

FIGUERES

CLUB

D'ESCACS

FIGUERES



Escacs a les aules

4 sessions d’1 hora de formació per a cada línia escolar on es
treballen a través dels escacs, diferents valors humans a la vegada
que els aspectes tècnics del joc. 
Objectius: 
- Conèixer les característiques dels escacs. 
- Saber jugar a escacs. - Saber anotar i llegir una partida d’escacs. 
- Dominar els mats elementals. 
Continguts: 
- Característiques del joc d’escacs. La posició i els seus components:
espai, força, temps. En relació a l’objectiu final del joc: l’escac i mat. 
- La posició inicial: tauler i peces. 
- Caracterització del tauler. 
- Moviments de les peces. 
- L’escac i mat. 
- L’enroc. 
- Resultats d’una partida d’escacs. 
- El rei ofegat. 
- Sistema d’anotació d’una partida d’escacs. 
- El valor de les peces: absolut i relatiu. 
- Relació entre els valors de les peces, espai i temps. 
- Els mats elementals: rei i dama, rei i dues torres, rei i torre i, rei i
dos alfils. 
- Jugades especials: captura d’un peó al pas i coronació d’un peó.

Lloc: 
Aula del centre educatiu 

Durada: 
4 sessions d'1 hora

Organitza: 
Club d’Escacs Figueres

Contacte:
Carles Falgueras Martí
Tel. 670 21 31 32
A/e: cffalgueras@gmail.com

Observacions: 
Es pot realitzar de manera
telemàtica.
 

Finançament:
Activitat gratuïta

Educació primària
(preferentment 2n)

ESCACS 80
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Eina que aglutina tota l’oferta educativa de les diferents àrees del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà. 
Podeu trobar tota la informació a: http://www.altemporda.org/portal/benestar-
social/atencio-a-la-familia-infancia-adolescencia-i-dona/motxilla-pedagogica.

Motxilla pedagògica

Per programar les visites al Parc de Bombers de Roses cal fer-ho a través del
següent enllaç: www.gencat.cat/bombers/escoles

Parc de Bombers de Roses

Per poder realitzar la visita als itineraris cal sol·licitar dia i hora al Centre d’Informació
972 45 42 22, o bé per correu electrònic pnaiguamolls@gencat.cat, per tal de poder
coordinar i programar millor les visites dels diferents centres educatius i evitar el possible
excés de grups. 
En aquest enllaç podeu trobar informació del parc i dels seus itineraris
https://pnae.wordpress.com/ . Les diferent activitats i festes commemoratives (dia de la
primavera, dia de les aus...) són pujades al Facebook:
https://www.facebook.com/PNAiguamollsEmporda/

Per concertar una visita guiada, cal contactar directament amb les empreses que
col·laboren amb el Parc:
- Gisfera (660 92 62 23 / info@gisfera.com)
- La Copa (646 41 50 93 / info@lacopa.com)
- Sorbus (636 96 67 05 / info@sorbus.cat)
- Terramar (618 54 79 58 / terramar@terramar.org)
- Terregada ( 972 55 08 74 / 666 25 01 83 / ed.ambiental@terregada.net)
- Ornitocaiac (paucalero@skkayak.com)

Per les escoles i els instituts dels municipis del Parc continua oberta la oferta de l’atenció
gratuïta amb una xerrada al centre i el guiatge per entorns del Parc. Aquest servei
d’atenció ho fa l’empresa de guies-educadors Sorbus.

També hi ha la possibilitat fer Camps de Treball: neteges de rec, plantació d’arbres, neteja
d’herbes i estanys petits, neteja de platja Can Comes, etc.

O disposar dels espais:
- Cuina-menjador al Matà, on es poden fer activitats ambientals guiades.
- Aula Natura al Matà, on hi ha tots els plafons dels diferents ambients del parc dels
Aiguamolls i la maqueta del Parc (amb capacitat fins a 35 persones).
- Sala d’exposició.
Actualment es pot arribar amb bicicleta fins a l’aparcament del Mas del Matà seguint el
Pirinexus (que passa per Peralada, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, Armentera i
l’Escala) i un vial segur fins aquest aparcament, i amb 7’ més a peu i amb la bicicleta al
costat, fins a l’aula de Natura.

Aiguamolls de l'Empordà
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Podeu accedir a tota la informació i a les activitats del PEE de Castelló d’Empúries a la
web pee.castello.cat.

Pla Educatiu d'Entorn (PEE)

Oferta Formativa per a Adults. Podeu descarregar-vos l’Agenda Formativa per adults a
la pàgina web de l’Ajuntament www.castello.cat.

Oferta formativa per adults

Els Programes Pedagògics de la Diputació de Girona tenen com a finalitat materialitzar
l'aproximació dels escolars al patrimoni cultural i natural de les terres de Girona. El
conjunt de les activitats estan repartides arreu del territori gironí, i són organitzades per
entitats especialitzades en aquest tipus de serveis. Es pot accedir a tota la informació a:
http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.xhtml

Programes pedagògics de la Diputació de Girona

En el marc dels programes pedagògics de la diputació de Girona, cada curs escolar hi ha
la possibilitat de sol·licitar el programa Sigues Tu, Eines i actius per a la salut. Aquest
programa es sol·licita a l’Ajuntament a finals del curs escolar.

Dipsalut

Servei diürn, d’iniciativa social i municipal, des del qual es porta a terme una tasca
socioeducativa en el temps lliure, donant suport, estimulant i potenciant l’estructuració i el
desenvolupament de la personalitat i la socialització dels nens i nenes del municipi de 6 a
12 anys. Els centres juntament amb serveis socials deriven els nens/es al servei.

Centre Obert Puigmal i Muga

Tallers de suport a la tasca escolar per alumnat de secundària. Els centres juntament
serveis socials deriven els joves al servei.

Tallers d'Estudi Assistit (TEA)

Espai d’estudi i lúdic adreçat a nens/es i joves de 3r de primària a 4t d’ESO. Els espais
estan ubicats als dos Espais Joves Municipals. Oberts a tothom.

Com a casa

ALTRES RECURSOS D'INTERÈS
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Servei socioeducatiu que atén a nens/es de primària dels centres educatius del
municipi.

Servei d'Intervenció Educativa (SIE) de Càritas

Servei d’informació i orientació de l’oferta educativa del municipi i de gestió de
l’escolarització en els nivells d’educació infantil, primària i educació secundària obligatòria.
Està situada a Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament.

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Podeu accedir a tota la informació del Consell al blog
https://conselldinfantsblog.wordpress.com/

Consell d'Infants i Adolescents

Aquest curs tots els centres que ho desitgin poden demanar una visita guiada pel municipi
adreçada tots els mestres i professors. Es coordinarà a través del Pla Educatiu d’Entorn.

Visita guiada a mestres i professors dels centres educatius 

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) són una de les mesures extraordinàries
d’atenció a la diversitat, per tal que l’alumnat que ho necessiti pugui seguir una part dels
ensenyaments de l’educació secundària realitzant activitats específiques adaptades a les
seves necessitats. El servei s’adreça a l’alumnat d’entre 14 i 16 anys, i/o extraordinàriament
fins a 18 anys que determini el Departament d’Ensenyament dels centres públics i centres
privats concertats, una vegada s’hagin exhaurit tots els recursos del centre docent en
relació a l’aplicació de mesures d’atenció a la diversitat.

Unitat d'Escolarització Compartida (UEC)

El PTT és un programa de formació adreçat a joves, de setze a vint-i-un anys que han
deixat l’educació secundària obligatòria i que no es troben adscrits a altres programes
formatius o acadèmics. La formació va dirigida a perfils d’auxiliar de vendes, oficina i
atenció al públic i a més, l’alumnat inscrit, rebrà assessorament i orientació formativa i
laboral individualitzada, se li facilitarà la realització de les Proves d’Accés de Grau Mitjà i
l’accés a un Centre de Formació d’Adults per treure’s el graduat de secundària.

Pla de Transició al Treball (PTT)

ALTRES RECURSOS D'INTERÈS



Per més informació:

Ajuntament de Castelló d'Empúries
Serveis a la Ciutadania

Departament d'Ensenyament

Plaça Joc de la Pilota, 1
Tel. 972 25 01 65 / 972 25 04 26 (ext. 1254)

www.castello.cat
A/e: ensenyament@castello.cat


