
Tastet d’educador/a de llar d’infants. En aquest tastet podreu conèixer
de prop la professió d’educador infantil. Les sessions tindran una part
teòrica, per tal de conèixer les característiques de la llar d’infants i també
es farà alguna activitat amb els infants. 
Nombre de places: 6 per l’INS Castelló d’Empúries i 6 per l’IE El Bruel-
Empuriabrava.
Dies i horari:  
Alumnat de l’INS Castelló d’Empúries: dilluns 13, dimecres 15 i divendres
17 de març, de 15.30 a 17 h.
Alumnat de l’IE El Bruel- Empuriabrava: dilluns 20, dimecres 22 i divendres
24 de març, de 15.30 a 17 h.
Lloc: Llar d’Infants Municipal Passeig de les Oques.

Tastet de mestre/a de segon cicle d’educació infantil. El tastet es durà
a terme en els centres educatius del municipi on podreu conèixer de més
a prop aquesta professió. Les sessions tindran una part teòrica i una part
pràctica a través d’alguna activitat amb la mainada. 

Nombre de places: 6 per l’INS Castelló d’Empúries i 3 per l’IE Bruel-
Empuriabrava.
Dies, horari i lloc:   
Dilluns 13, dimecres 15 i divendres 17 de març, de 15 a 16 h. (Escola Joana
d’Empúries: 3 places i Escola Ruiz Amado: 1 plaça). Alumnat de l’INS
Castelló d’Empúries.
Dilluns 20, dimecres 22 i divendres 24 de març, de 15 a 16 h. (IE El Bruel-
Empuriabrava: 3 places). Alumnat IE EL Bruel-Empuriabrava.
Dilluns 20, dimecres 22 i divendres 24 de març, de 15 a 16 h. (Escola Ruiz
Amado: 1 plaça). Alumnat de l’INS Castelló d’Empúries.
Dilluns 27, dimecres 29 i divendres 31 de març de 15 a 16h. (Escola Ruiz
Amado: 1 plaça). Alumnat de l’INS Castelló d’Empúries.

Tastet de mestre/a de primària. El tastet us permetrà viure de prop
aquesta professió des de dins de l’aula. Les sessions tindran una part
teòrica per conèixer la professió i una part pràctica a través d’alguna
activitat amb els infants. 

Nombre de places: 3 per l’INS Castelló d’Empúries i 3 per l’IE El Bruel-
Empuriabrava.
Dies, horari i lloc:   Dilluns 13, dimecres 15 i divendres 17 de març, de 15
a 16 h. (Escola Ruiz Amado: 1 plaça). Alumnat de l’INS Castelló d’Empúries.
Dilluns 20, dimecres 22 i divendres 24 de març, de 15 a 16 h. (IE El Bruel-
Empuriabrava: 3 places). Alumnat IE El Bruel-Empuriabrava.
Dilluns 20, dimecres 22 i divendres 24 de març, de 15 a 16 h. (Escola Ruiz
Amado: 1 plaça). Alumnat de l’INS Castelló d’Empúries.
Dilluns 27, dimecres 29 i divendres 31 de març, de 15 a 16 h. (Escola Ruiz
Amado: 1 plaça). Alumnat de l’INS Castelló d’Empúries.

Tastet d’hostaleria. En aquest tastet podreu conèixer diferents oficis
relacionats amb l’hostaleria tot fent una visita a l’Hotel Xon’s Empuriabrava.  
Nombre de places: 6 per l’INS Castelló d’Empúries i 6 per l’IE El Bruel-
Empuriabrava.
Dies i horari: dimecres 15 de març, de 16 a 17 h.
Lloc: recepció Hotel Xon’s Empuriabrava.

Tastet d’educador/a i treballador/a social. Si us agraden les relacions
amb altres persones, el treball en equip i el suport a diferents necessitats
socials aquesta podria ser la vostra sortida professional.

Nombre de places: No hi ha nombre limitat de places. 
Dies i horari: Dimecres 29 de març, de 16 a 17.30 h.
Lloc: Espai Jove El Centro (centre històric). 

Tastet de monitor/a i premonitor/a de lleure. Vols conèixer de prop
com s’organitza i es dinamitza una activitat de lleure? Aquí viuràs un casal
des de dins i les formacions que es requereixen per treballar-hi.

Nombre de places: 4 per l’INS Castelló d’Empúries i 4 per l’IE El Bruel-
Empuriabrava.
Dies i horari:  25 de març pels alumnes de l’IE El Bruel-Empuriabrava i
dissabte 1 d’abril pels alumnes de l’INS Castelló d’Empúries, de 15 a 18 h.
Lloc: IE El Bruel-Empuriabrava. 

Tastet d’atenció a persones en situació de dependència. Aquest tastet
t’ofereix poder conèixer de prop la feina que es fa a la residència de gent
gran Toribi Duran de Castelló d’Empúries. Durant la sessió podràs conèixer
com funciona la institució i participar en algunes de les activitats pràctiques
que s’hi duen a terme.

Nombre de places: 3 per l’INS Castelló d’Empúries i 3 per l’IE El Bruel-
Empuriabrava.
Dies i horari: dilluns 13 de març pels alumnes de l’INS Castelló d’Empúries
i dimarts 14 de març pels alumnes de l’IE El Bruel-Empuriabrava, de 16 a 18
h. 
Lloc: Residència de gent gran Toribi Duran de Castelló d’Empúries.

Taller de perruqueria. Si t’animes a conèixer el món de la perruqueria,
t’oferim un taller relacionat amb aquest àmbit. El taller tindrà una part on
es donarà informació dels estudis i una segona on es durà a terme una
petita pràctica. 

Nombre de places: 5 per a l’INS Castelló d’Empúries i 5 per l’IE El Bruel-
Empuriabrava.
Dia i horari: dilluns 13 de març, de 16 a 18 h.
Lloc: Perruqueria SETE (Plaça Jaume I) de Castelló d’Empúries.

Taller "Com preparar el teu currículum per a l’estiu?" Estàs a punt de
fer 16 anys i t’agradaria buscar feina per l’estiu? En aquest taller et donaran
les eines i t’ajudaran a preparar el teu currículum, alhora que t’oferiran
recursos per trobar feina per Internet i t’informaran de la Borsa de Treball
Municipal. 

Nombre de places: 10 per l’INS Castelló d’Empúries i 10 per l’IE El Bruel-
Empuriabrava.
Dia, horari i lloc: dilluns 20 de març, de 16 a 17.30 h, a l’Espai Alberes
d’Empuriabrava pels alumnes de l’IE El Bruel Empuriabrava.
Dijous 23 de març, de 16 a 17.30 h, al Casal de Castelló pels alumnes de
l’INS Castelló d’Empúries. 

Tastet de jardineria. El tastet pretén ser una introducció a l’ofici, per
donar a conèixer el vestuari i els estris, les  plantes i els arbres del
municipi i els processos de plantació, poda o manteniment de gespes,
jardins, arbres i arbusts. 

Nombre de places: 6 per l’INS Castelló d’Empúries i 6 per l’IE El Bruel-
Empuriabrava.
Dia i horari: dimarts 28 de març, de 16 a 18 h.
Lloc: Espai Jove Alberes d’Empuriabrava

Xerrada d’emprenedoria i creació d’empreses. Tens ganes d’emprendre
i crear la teva pròpia empresa? El tastet d’emprenedoria i creació
d’empreses pretén donar informació de quins passos cal seguir per crear
una empresa des de zero. Coneixereu com donar forma a la vostra idea,
d’on obtenir fons, com fer un estudi de mercat, etc.

Nombre de places: 15 per l’INS Castelló d’Empúries i 10 per l’IE Bruel-
Empuriabrava.
Dies i horari: divendres 31 de març, de 16 a 19 h.
Lloc: Auditori del Centre de Serveis del Puigmal. 



QUÈ SÓN ELS TASTETS, TALLERS i XERRADES DE PROFESSIONS

L’activitat Tastets, Tallers i Xerrades de Professions s’emmarca dins del
Pla Educatiu d’Entorn de Castelló d’Empúries i és una actuació adreçada a
l’alumnat de 3r i 4t d’ESO dels centres educatius del nostre municipi, que té
com a objectiu facilitar a l’alumnat que està a punt de finalitzar l’escolaritat
obligatòria, eines i recursos per a l’elecció formativa, professional i laboral,
apropant-lo a diferents oficis i professions. 
Els tastets i tallers combinen una part teòrica en què s’explica com és la
professió i una part pràctica en què els alumnes poden viure la realitat de la
professió triada a través de diferents activitats: participar a una classe,
intervenir en algunes tasques de la llar d’infants, fer algunes tasques de
jardineria, etc. També trobareu xerrades on diferents professionals
explicaran la seva experiència.  

Tastet d’educador/a de llar d’infants.
Tastet de mestre/a de segon cicle d’educació infantil.
Tastet de mestre/a de primària.
Tastet de jardineria.
Tastet de turisme.
Tastet d’hostaleria.
Tastet d’educador/a i treballador/a social.
Tastet de monitor/a i premonitor/a de lleure.
Tastet d’atenció a persones en situació de dependència.
Taller de perruqueria.
Taller: com preparar el teu currículum per a l’estiu?
Tastet de restauració.
Xerrada del CFGM de manteniment d’embarcacions d’esbarjo.
Xerrada de cossos policials i emergència: Mosso/a d’esquadra, bomber/a
i policia local. 
Xerrada de serveis mèdics: medicina, infermeria, psicologia i SEM.
 Xerrada d’emprenedoria i creació d’empreses.

COM PARTICIPAR-HI
 

Per a poder participar en l’activitat cal que l’alumne/a ho comuniqui al/la
seu/va tutor/a i ompli un full d’inscripció. El/la mateix/a tutor/a serà qui li
confirmarà la plaça. Les places són limitades. 
Una vegada confirmada la plaça és obligatori assistir a una de les sessions
informatives que tindran lloc divendres 10 de març:
•  A les 16 h a l’Espai Jove El Centro del centre històric.
•  A les 17.30h a l’Espai Jove Alberes d’Empuriabrava. 

QUINS TASTETS S’OFEREIXEN
 

 PLA EDUCATIU D'ENTORN.
Departament d'Ensenyament.

Ajuntament de Castelló d'Empúrries.
Plaça Joc de la Pilota, 1

Tel. 972 25 01 65
ensenyament@castello.cat

Tastet de restauració. En aquest tastet podràs descobrir totes les
professions i les tasques que es desenvolupen en un restaurant:
cuina, sala, comandes... Hi ha molt més del que veiem com a clients. 

Nombre de places: 9 per l’INS Castelló d’Empúries i 6 per l’IE el
Bruel-Empuriabrava.
Dia i horari: dijous 30 de març, de 16 a 17.30 h.
Lloc: Restaurant El Portal de la Gallarda. 

Xerrada del CFGM de manteniment d’embarcacions d’esbarjo.
Com ja sabeu el nostre municipi té un Cicle Formatiu relacionat amb
la nàutica. Us agradaria saber-ne més i conèixer les instal·lacions on
es fa la formació? 

Nombre de places: no hi ha un nombre limitat de places.
Dia i horari: divendres 31 de març, de 15 a 17 h.
Lloc: Escola Nàutica de Castelló d’Empúries (Polígon industrial de
Castelló Nou).

Tastet de turisme. Si us agrada el tracte amb persones, explicar
coses interessants del vostre municipi, els idiomes... us agradaran
els oficis relacionats amb el turisme. Podreu conèixer les sortides
professionals, l’oficina de turisme i quina és la seva tasca. 

Nombre de places: 10 places per l’INS Castelló d’Empúries i 10
places per l’IE El Bruel- Empuriabrava
Dia i horari: Dilluns 27 de març, de 16.30 a 18 h.
Lloc: Oficina de Turisme del centre històric

Xerrada de cossos policials: Mossos d’esquadra, bombers i policia
local. Amb diferents professionals podràs conèixer la seva feina,
quins estudis s’han de seguir, a quins àmbits podries treballar i molt
més. Hi haurà torn de preguntes al final.  

Nombre de places: no hi ha un nombre limitat de places.
Dia i horari: dilluns 13 de març, de 16 a 18 h.
Lloc: Capella del Convent de Santa Clara. 

Xerrada de serveis mèdics: Medicina, infermeria, psicologia i SEM.
T’interessa el món de la salut? Diferents professionals t’explicaran
com accedir a la seva professió, quins estudis s’han de seguir, les
sortides professionals, on podries treballar, etc. Hi haurà torn de
preguntes al final. 

Nombre de places: no hi ha un nombre limitat de places.
Dia i horari: dimarts 21 de març, de 16 a 18 h.
Lloc: Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 

L’organització es reserva el dret d’anul·lar algun tastet, taller o
xerrada per falta de participants


