
MANUAL D’ÚS 

Us presentem la Guia d’activitats i serveis per als centres educatius, docents, 
famílies i AMPA/AFA que oferim des dels serveis municipals de l’Ajuntament, 

conjuntament amb algunes de les entitats de la nostra ciutat. 

Aquesta Guia és un recull de propostes diverses adaptades als diferents cicles 
educatius i col·lectius implicats en l’educació: centres educatius (infantil, primària, 

secundària, batxillerat, cicles formatius, escoles d’adults), però també docents, 
famílies i AMPA/AFA. 

Més de 300 activitats que podeu buscar segons els següents criteris: 
- Per data de realització 

- Per paraula clau 
- Per persones destinatàries (aquest  filtre  també  el teniu a  la  capçalera  de 

l’aplicatiu) 

o Educació infantil 
o Educació primària 
o Educació secundària obligatòria 
o Batxillerat 
o Cicles formatius 
o Educació Especial 
o Escoles d’adults 
o Famílies 
o AMPA / AFA 
o Docents 
o Altres 

 
- Per àrees temàtiques 

Història i patrimoni natural 

Arqueologia 
Art 

Memòria històrica 

Cultura popular 

Educació en les arts 

Arts visuals i plàstiques  

Arts escèniques  

Música 

Comunicació i llengua 

Lectura i biblioteques  

Mitjans de comunicació 

Internet i xarxes socials 

Ciències naturals i medi ambient  

Patrimoni natural  

Sostenibilitat 
Salut i consum 

Educació en la salut  

Educació en el consum 



Esports 

Educació per a la igualtat i la convivència 

Interculturalitat 
Pau i desenvolupament 
Igualtat i coeducació 
Educació socioemocional 
Mediació i gestió positiva de conflictes 
Inclusió 

                 Educació en el respecte i la corresponsabilitat 
Civisme i participació 
Educació viària i mobilitat  
Economia i empresa 

Emprenedoria  
Cooperativisme 

Tecnologia  

Educació 

Projectes d’aprenentatge servei  
Treballs de recerca 

Orientació personal i professional 
 

- Per àmbits 
- Àmbit lingüístic 

o Llengua i literatura catalana 
o Llengua i literatura castellana 
o Llengües estrangeres 
o Llatí 

- Àmbit matemàtic 
o Matemàtiques 

- Àmbit científicotecnològic 
o Ciències de la naturalesa 
o Tecnologia 

- Àmbit social 
o Ciències socials 
o Emprenedoria 
o Economia 
o Geografia i història 

- Àmbit artístic 
o Educació artística: visual i plàstica, arts escèniques, música i dansa 

- Àmbit d’educació física 
o Educació física 

- Àmbit d’educació en valors 
o Educació en valors i socials i cívics 
o Filosofia 
o Religió 

- Àmbit educació i família 
o Acollida 
o Educació emocional 
o Orientació i tutoria 
o Suport a l’escolarització 

 
- Per novetats 



Un cop hàgueu aplicat els filtres que desitgeu, us sortiran les fitxes de les activitats 
resultants.  
 
A la primera pantalla, hi trobareu de cada activitat: 

o Imatge 
o Breu descripció 
o Període d’inscripció 
o Període de realització 

 
Si cliqueu a sobre el títol de l’activitat que us interessa, hi trobareu la fitxa de l’activitat  
amb tota la informació: 

o Nom de l’activitat 
o Imatge 
o Àrea temàtica 
o Àmbit 
o Persones destinatàries 
o Objectius de l’activitat 
o Breu descripció 
o Descripció 
o Dies 
o Horari 
o Durada 
o Lloc 
o Mapa del lloc (si l’activitat es fa fora l’escola) 
o Preu 
o Grup 
o Període d’inscripció 
o Període de realització 
o Reserves 
o Observacions (necessitats tècniques i altres) 

 
Seguidament trobareu un formulari de pre-sol·licitud bàsica que inclou: 

o Nom de l’activitat 
o Centre docent / AMPA/AFA / Entitat que ho sol·licita 
o Persona que la sol·licita 
o Correu electrònic 
o Període sol·licitat i franja horària 
o Nombre de persones assistents 
o Comentaris 

 

Un cop emplenat, cliqueu a “enviar” i la rebrà el servei organitzador de l’activitat. 

En algunes activitats, no apareix aquest formulari, ja que tenen un altre manera de fer 
la sol·licitud. En cas aquest cliqueu a “Reserves”, i seguiu les instruccions. En cas de 
dubte, poseu-vos en contacte directament amb el servei organitzador.  

Podeu IMPRIMIR les fitxes d’una en una, amb l’opció IMPRIMIR que teniu a dalt a 

l’esquerra, i també podeu IMPRIMIR el llistat de totes les activitats filtrades a partir de 
l’opció IMPRIMIR REGISTRES. 

 



Quan entreu al web, us surten les activitats que els serveis destaquen. Si entreu a 
NOVETATS (pestanya de dalt a la dreta), us surten totes les NOVETATS, si les voleu 

cercar segons un criteri ho heu de fer amb els filtres. 

 

Aquesta Guia d’activitats i serveis per als centres educatius, docents, famílies i 
AMPA/AFA es coordina des del Pla Educatiu d’Entorn de la Direcció 

d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró. Per a qualsevol consulta, podeu 

escriure a ensenyament@ajmataro.cat o trucar al 937582331. 

Moltes gràcies per utilitzar-la i esperem que us ajudi a enriquir la vostra tasca 
educativa. 


