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S’ha vist que la família té un paper molt important en l’èxit educatiu dels fills i 

filles. Aquesta presenta una gran diversitat de necessitats, interessos i inquietuds, 

en àmbits molt diferents.

Des de l’Ajuntament de Mataró, dins del marc del Pla educatiu entorn (PEE) volem 

donar suport a les AMPA i a les famílies amb fills i filles en edat d’escolarització. 

Amb l’objectiu de posar al seu abast les activitats de suport i acompanyament a 

les famílies en la seva funció educadora, s’ha elaborat aquest document. 

A continuació us presentem un recull de les activitats adreçades a les famílies 

proposades pels diferents serveis municipals o bé, ofertes per agents o organis-

mes de contrastada solvència. Les activitats s’han classificat segons diferents 

temàtiques i giren al voltant de tres objectius: 

Donar suport en la tasca com a primers educadors.

Afavorir vincles entre la família, l’escola i la comunitat. 

Millorar els recursos d’acompanyament escolar al servei de les famílies.

Esperem que aquesta recopilació de recursos us pugui ser d’utilitat per programar 

les activitats d’aquest curs.

Presentació
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Índex per temàtiques

Què cal fer per sol·licitar els diferents recursos?

Cal adreçar-se  directament a la persona de contacte 
que figura en el document com a referent de l’activitat 
descrita.

Qui pot sol·licitar-los?

Poden fer les demandes tant les AMPA com les direc-
cions dels centres educatius. 

Quin preu tenen?

Totes les activitats són gratuïtes. Com que algunes es 
poden oferir a un nombre limitat de centres, s’aniran 
atorgant segons l’ordre d’arribada de les demandes. 

Com fer la difusió? 

La difusió correrà a càrrec de l’ AMPA i/o centre 
educatiu on es realitzi l’activitat. Us facilitarem una 
plantilla de cartell que s’haurà d’utilitzar per fer la 
difusió. 

Qui pot assistir-hi?

Les activitats que es proposen han de ser obertes a 
totes les famílies de la ciutat que hi vulguin partici-
par, sempre i quan l’aforament ho permeti. 

Per acabar...

Al final de cada trimestre us enviarem un breu docu-
ment d’avaluació per retornar omplert. Aquest  ens 
permetrà conèixer quins són els recursos més utilit-
zats, detectar noves necessitats i  planificar properes 
actuacions.

Aspectes organitzatius:
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Participació

SUPORT TÈCNIC EN ELS ESPAIS 
DE TROBADA DE LES ESCOLES DE 
LA CIUTAT

Espais de foment de la convivència, participació, aco-
llida i d’intercanvi entre les famílies que porten més 
temps a l’escola i famílies de nova incorporació.

Contacte:

Servei de Projectes transversals,  
Participació i Ciutadania

Laia de Balanzó

ldebalanzo@ajmataro.cat

Observacions:

S’organitzen i dinamitzen des de l’escola en diferents 
formats (AMPA, direcció del centre, etc.)

GRUP DE TREBALL:  
FEM UN CAFÈ AL MEM

Espai d’intercanvi d’experiències entre els membres 
dels diferents centres que porten a terme projectes de 
trobada.

Contacte:

Moviment Educatiu del Maresme

secretaria@memcat.org

Servei de Projectes transversals, 
Participació i Ciutadania

Laia de Balanzó

ldebalanzo@ajmataro.cat

Dades de la realització:

2n dimecres del mes

Hora: de 17.30 a 19 h

Lloc: MEM. Ronda O’Donnell, 94 2n Mataró

CURS DE GESTIÓ I 
DINAMITZACIÓ DE JUNTES  
D’ AMPA

Conceptes bàsics de la gestió de les AMPA quant a 
funcions, organització i aspectes legals.

Introducció d’aspectes normatius que poden inci-
dir més en la gestió diària i en les relacions entre la 
comunitat educativa.

Eines i recursos actualitzats per la dinamització de  
les AMPA.

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Anna Menén

amenen@ajmataró.cat

Observacions:

Realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona. 
Cal fer inscripció prèvia.

Dades de la realització:

Dies: 18 i 25 de novembre

Hora: de 19 a 20.30 h

Lloc: Aula 1 del Centre de Formació Permanent Tres 
Roques

SERVEI DE CURA D’INFANTS

Per facilitar la participació de les famílies amb fills i 
filles menors de 3 anys, s’ofereix  un servei de cangu-
ratge per a facilitar la participació de les mares i pares 
a activitats de formació de famílies organitzades pel 
centre.

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Anna Menén

amenen@ajmataro.cat

Observacions:

Possibilitat d’oferir a 5 centres 10 sessions

mailto:ldebalanzo@ajmataro.cat
mailto:secretaria@memcat.org
mailto:ldebalanzo@ajmataro.cat
mailto:amenen@ajmatar�.cat
mailto:amenen@ajmataro.cat
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Lectura i llengua

VISITA GUIADA A LES 
BIBLIOTEQUES 

Explicació del fons, els espais i els serveis. 

Contacte:

Teresa Saúco, Tel. 93 741 29 20

(BPF) saucoat@diba.cat

Laura Bascuñana, Tel. 93 702 28 13

(BAC) b.mataro.ac@diba.cat

Observacions:

Per obtenir el carnet cal presen tar DNI/NIE  
o passaport.

FOMENT LECTURA A CASA 
BIBLIOTECA ANTONI COMAS

Breu presentació de la biblioteca i demostració pràcti-
ca sobre com fomentar la lectura als petits de casa.

Contacte:

Laura Bascuñana Tel. 93 702 28 13

(BAC) b.mataro.ac@diba.cat

Observacions:

S’ha de demanar amb una setmana d’antelació

Dades de la realització:

Sessions d’ 1 h a 1.30 h

A convenir

CATALÀ PER A MARES I PARES

Curs de català de 20 h de durada, impartit per  
voluntaris.

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Anna Menén

amenen@ajmataró.cat

Observacions:

Organització en col·laboració amb el MEM.

Dades de la realització:

A convenir a partir del segon trimestre

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

Projecte de participació ciutadana per posar en con-
tacte persones que vulguin conversar en català una 
hora a la setmana.

Contacte:

Maite Bonora i Sara Esperalba

Centre de Normalització Lingüística Maresme 

Tel. 93 796 34 00

mbonora@cpnl.cat

vxl.maresme@cpnl.cat

Observacions:

Després d’una sessió de presentació es formen parelles 
de voluntaris/es i aprenents: una persona que parla 
català amb una altra que no el parla amb prou fluïdesa.

Dades de la realització:

Sessions de presentació de 30 minuts

PRÉSTEC DE LOTS TEMÀTICS

Si participeu en la gestió de la biblioteca escolar o bé 
desenvolupeu activitats culturals al centre escolar, 
podeu sol·licitar lots de documents sobre les temà-
tiques que us interessin (p. ex. salut i alimentació, 
aigua, ecologia, pirates, hàbits, animals, etc.).

Contacte:

Biblioteca Pompeu Fabra  
Eva Delgado, b.mataro.pf@diba.cat 
Tel. 93 741 29 20

Biblioteca Antoni Comas 
Gemma Artigas, b.mataro.ac@diba.cat 
Tel. 93 702 28 13

Observacions:

Per fer ús d’aquest servei l’AMPA ha de disposar de 
carnet d’entitat de la biblioteca. La sol·licitud del 
servei es pot fer presencialment, per telèfon o correu 
electrònic.

mailto:saucoat@diba.cat
mailto:b.mataro.ac@diba.cat
mailto:b.mataro.ac@diba.cat
mailto:amenen@ajmatar�.cat
mailto:mbonora@cpnl.cat
mailto:vxl.maresme@cpnl.cat
mailto:b.mataro.pf@diba.cat
mailto:b.mataro.ac@diba.cat
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Informàtica i noves tecnologies

INTERNET SEGURA

Consisteix en una aproximació sobre com fer un ús 
responsable de les xarxes socials.  Quines són les 
eines que tenim per fer-ne un ús adequat adults, joves 
i infants.

Es poden fer xerrades de 4 temàtiques:

«Xarxes socials» 
«Internet segura»  
«Ciber assetjament» 
«Xerrada genèrica»

Contacte:

Pol Cumalat i Daniel Teixes

Oficina de Relacions amb la Comunitat 
Àrea Bàsica Policial de Mataró 
Policia de la Generalitat - Mossos d´Esquadra

Tel. 93 741 81 00 ext.43055

itpg3133@gencat.cat

Observacions:

Cal ordinador amb connexió a Internet i si és possible 
projector. Cal un mínim de 15 assistents.

Dades de la realització:

Totes les sessions duren 60 minuts menys la xerrada 
genèrica que dura 120 minuts

A convenir,  segons disponibilitat.

SESSIONS INICIACIÓ A LA 
INFORMÀTICA I INTERNET A LES 
BIBLIOTEQUES

Sessions d’iniciació sobre maneig bàsic del teclat i 
del ratolí i introducció a Internet i correu electrònic. 
Possibilitat de realitzar sessions específiques d’intro-
ducció a les xarxes socials (Facebook).

Contacte:

Núria Ramos (Biblioteca Pompeu Fabra)

Tel. 93 741 29 20

b.mataro.pf@diba.cat

Biblioteca Antoni Comas. 

Tel. 937022813

b.mataro.ac@diba.cat

Dades de la realització:

2 sessions de dues  hores

Reserva prèvia

mailto:itpg3133@gencat.cat
mailto:b.mataro.pf@diba.cat
mailto:b.mataro.ac@diba.cat
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Salut

SESSIÓ SOBRE NOVA NORMATIVA 
TARGETA SANITÀRIA 

Tallers d’una hora d’explicació de la nova normativa.

Contacte:

Servei de Projectes transversals,  
Participació i Ciutadania

Laia de Balanzó

ldebalanzo@ajmataro.cat

Observacions:

En alguns casos amb el suport de les Treballado-
res Socials dels CAP de zona. CAP 1 La Riera, CAP 2 
Mataró Centre, CAP 3 Rocafonda - El Palau, CAP 4 
Cirera Molins, CAP 5 Rda. Cerdanya- La Llàntia, CAP 
6 Gatassa, CAP 7 Rda. Prim.

TALLER DE PREVENCIÓ DE LA 
MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA

Concepte de salut, què és la mutilació genital femeni-
na, quins riscos té per a la salut, com es pot prevenir, 
protocol i legislació.

Contacte:

Servei de Família, CIRD

Maria Bermúdez

Tel. 93 702 28 12

mbermudez@ajmataro.cat

Observacions:

El taller pot enfocar-se de maneres diferents depe-
nent del públic i dels interessos.

A PEU, FEM SALUT!  
32 itineraris urbans per Mataró

A partir del material de Salut Pública, hi ha 32 itine-
raris urbans per la ciutat, diferenciats pel nivell de 
dificultat: baixa, lleugera, moderada i alta.

Contacte:

Servei de Família, Secció Salut Pública

Teresa Torres

ttorres@ajmataro.cat

Observacions:

Els recorreguts estan pautats, són de 1,4 a 9,14 km, i 
es poden fer en 15 o 95 minuts. També es pot aprofi-
tar per fer descoberta històrica i cultural.

Dades de la realització:

Material accessible a través del web municipal: 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/salut/ 
salut_publica/itineraris/index.html

Informació: Centres d’Atenció Primària de Salut 
(CAP), centres cívics, secció de Salut Pública.

XERRADA: LA NEOFÒBIA 
ALIMENTÀRIA

La neofòbia alimentària és la por a la introducció de nous 
aliments en la dieta. És un trastorn més visible a l’edat 
infantil, quan els nens i nenes poden negar-se a menjar 
aliments que no coneixen  i que no han tastat mai, malgrat 
siguin molt necessaris per al seu adequat desenvolupament.

Contacte:

Servei de Família, Secció Salut Pública

Teresa Torres, ttorres@ajmataro.cat

Observacions:

Xerrada emmarcada dins el projecte Destí Salut. In-
verteix en el teu futur. Hi col·labora la Fundació Blan-
querna. Es poden adaptar alguns dels tallers que es 
fan amb els joves sobre esmorzars i sobre cuina ràpida 
i saludable. També se’n poden fer d’activitat física.

Dades de la realització:

Horaris a convenir.

Cal que el centre educatiu hagi sol·licitat algun dels 
tallers per a l’alumnat.

mailto:ldebalanzo@ajmataro.cat
mailto:mbermudez@ajmataro.cat
mailto:ttorres@ajmataro.cat
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/salut
index.html
mailto:ttorres@ajmataro.cat
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XERRADA: L’ALIMENTACIÓ I  
LA SALUT 

L’alimentació s’estructura seguint un patró alimentari 
que permeti la combinació d’aliments al més adequa-
da possible per tal d’aconseguir una dieta equilibrada 
pel que fa a quantitats, suficient des dels punt de 
vista calòric i proporcionada respecte els nutrients 
que conté.

El patró alimentari recomanat per als infants i adoles-
cents es basa en cinc àpats diaris: tres més importants 
(esmorzar, dinar i sopar) i dos de manteniment (mig 
matí i berenar).

En aquestes edats es recomana no saltar-se cap àpat i 
es fa especial èmfasi en la importància de l’esmorzar, 
ja que està molt lligat al rendiment escolar.

Contacte:

Servei de Família, Secció Salut Pública

Teresa Torres

ttorres@ajmataro.cat

Observacions:

Xerrada emmarcada dins el projecte Destí Salut. 
Inverteix en el teu futur. Hi col·labora la Fundació 
Blanquerna.

Es poden adaptar alguns dels tallers que es fan amb els 
joves sobre esmorzars i sobre cuina ràpida i saludable.

També se’n poden fer d’activitat física.

Dades de la realització:

Horaris a convenir.

Cal que el centre educatiu hagi sol·licitat algun dels 
tallers per a l’alumnat.

XERRADA: ÀPATS 
INTERMINABLES 

Xerrada dirigida a pares i mares que es troben amb 
aquest problema durant els àpats amb els seus fills.                                           
Mengen molt a poc a poc, es distreuen, el menjar es 
refreda i, en definitiva, va passant l’estona i l’àpat no 
s’acaba mai.

Contacte:

Servei de Família, Secció Salut Pública

Teresa Torres

ttorres@ajmataro.cat

Observacions:

Xerrada emmarcada dins el projecte Destí i Salut In-
verteix en el teu futur. Hi col·labora la Fundació Blan-
querna.  Es poden adaptar alguns dels tallers que fem 
amb els joves: sobre esmorzars i sobre cuina ràpida i 
saludable. També se’n poden fer d’activitat física.

Es poden adaptar alguns dels tallers que fem amb els 
joves: sobre esmorzars i sobre cuina ràpida i saludable.

També se’n poden fer d’activitat física.

Dades de la realització:

Horaris a convenir.

Cal que el centre educatiu hagi sol·licitat algun dels 
tallers per als alumnes.

mailto:ttorres@ajmataro.cat
mailto:ttorres@ajmataro.cat
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XERRADA SOBRE 
ADOLESCÈNCIA, CANVIS I 
SEXUALITAT 

Aquesta xerrada va orientada principalment a mares i 
pares de fills adolescents. Contingut: canvis puberals, 
quan i com parlar de sexualitat amb els fills i les filles.

Contacte:

Servei de Família, Secció Salut Pública

Teresa Torres

ttorres@ajmataro.cat

Observacions:

Hi poden col·laborar professionals del CAP de re-
ferència.

Dades de la realització:

Horaris a convenir.

 

XERRADES INFORMATIVES 
SOBRE VACUNACIÓ

Es tractarà sobre el calendari  vacunal i dels beneficis i 
possibles efectes adversos que poden tenir les vacu-
nes.

Contacte:

Servei de Família, Secció Salut Pública

Teresa Torres

ttorres@ajmataro.cat

Observacions:

Hi poden col·laborar professionals del CAP de re-
ferència o del Departament de Salut de la Generalitat 
(programa vacunes).

Dades de la realització:

Horaris a convenir.

 

SESSIONS INFORMATIVES  
NOVES TENDÈNCIES DE CONSUM 
DE DROGUES

Adreçades a mares i pares de fills i filles adolescents.  
Informació general, aspectes legals, rol dels pares i 
mares, ordenança de civisme…

Contacte:

Servei de Família, Secció Salut Pública

Assumpta Lluch 

alluch@ajmataro.cat

Observacions:

Sessions conduïdes per professionals de diferents 
àmbits.

Dades de la realització:

Horaris a convenir.

Programar 2 sessions de 2h entre 19 i 21h.

XERRADA SOBRE TEMES 
DE SALUT

Amb el suport del CAP de zona, xerrades sobre di-
versos temes de salut a demanda (per exemple, salut 
bucodental, febres i constipats, etc.)

Contacte:

Servei de Família, Secció Salut Pública

Teresa Torres

ttorres@ajmataro.cat

Observacions:

CAP 1 La Riera, CAP 2 Mataró Centre, CAP 3 Rocafon-
da - El Palau, CAP 4 Cirera Molins, CAP 5 Rda. Cer-
danya- La Llàntia, CAP 6 Gatassa, CAP 7 Rda. Prim.

mailto:ttorres@ajmataro.cat
mailto:ttorres@ajmataro.cat
mailto:alluch@ajmataro.cat
mailto:ttorres@ajmataro.cat
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Igualtat, coeducació 

DRETS DE LES DONES I 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Hi ha igualtat entre homes i dones? Quins drets tenim 
les dones? Quins són els recursos per a les dones de la 
nostra ciutat?

Contacte:

Servei família, CIRD

Maria Bermúdez

Tel. 93 702 28 12

mbermudez@ajmataro.cat

Observacions:

Xerrada a partir d’una presentació projectada, amb el 
suport de fullets de recursos i drets de les dones.

TALLER DE COEDUCACIÓ

Eduquem de la mateixa manera els nostres fills i les 
nostres filles? Com els condiciona? Què podem fer?

Taller molt pràctic i visual en què a través d’imatges 
es qüestionen els prejudicis i estereotips de gènere 
que marquen l’educació dels nens i les nenes en tots 
els àmbits.

Contacte:

Servei família, CIRD

Maria Bermúdez

Tel. 93 702 28 12

mbermudez@ajmataro.cat

mailto:mbermudez@ajmataro.cat
mailto:mbermudez@ajmataro.cat
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Relacions familiars

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Anna Menén

amenen@ajmataró.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena. S’han de demanar amb 20 dies d’antelació

Dades de la realització:

Xerrada d’una hora i mitja de durada

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL: 
LA IMPORTÀNCIA D’EXPRESSAR 
EMOCIONS EN ELS NENS

Conèixer les  nostres emocions, saber identificar-les, 
expressar-les i compartir-les és el fonament de totes 
les relacions sanes.

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Anna Menén / amenen@ajmataró.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena. S’han de demanar amb 20 dies d’antelació

Dades de la realització:

Xerrada d’una hora i mitja de durada

XERRADA SOBRE LA GESTIÓ 
POSITIVA DEL CONFLICTE AMB 
L’ADOLESCENT

Espai per a treballar els recursos familiars necessaris 
per afrontar de forma positiva aquest període vital. 
Es tractaran temes com la comunicació pares-fills i la 
relació positiva.

Contacte:

Servei de Mediació Ciutadana

Marta Ponce / Tel. 93 758 28 09

mponce@ajmataro.cat

Observacions:

Cal emplenar fitxa prèvia. Mínim 15 persones.

XERRADES SOBRE LA RELACIONS 
DINS LA FAMÍLIA

S’ofereixen xerrades sobre diferents temes relacionats 
amb: el conflicte, les actituds, les habilitats comuni-
catives, i l’aplicació dins la família.

Algunes xerrades que s’han desenvolupat:

“La relació positiva entre pares i fills” 
“Comunicació i gestió positiva del conflicte” 
“Comunicació positiva entre pares i fills”

Contacte:

Servei de Mediació Ciutadana

Marta Ponce / Tel. 93 758 28 09

mponce@ajmataro.cat

Observacions:

Cal emplenar fitxa prèvia. Mínim 15 persones 

PÈRDUES A L’ENTORN FAMILIAR

Com puc ajudar els meus fills a superar la mort d’un 
membre de la família, d’un amic, d’un company d’es-
cola, de la mascota...

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Anna Menén / amenen@ajmataró.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena. S’han de demanar amb 20 dies d’antelació

Dades de la realització:

Xerrada d’una hora i mitja de durada

COM PODEM AJUDAR EL NOSTRE 
FILL A VIURE, AFRONTAR I 
SUPERAR LA SEPARACIÓ 
DELS PARES?

Cal tenir unes pautes clares per poder comunicar la 
separació i afrontar tots els canvis que suposa als 
nostres fills una situació d’aquesta complexitat.

mailto:amenen@ajmatar�.cat
mailto:amenen@ajmatar�.cat
mailto:mponce@ajmataro.cat
mailto:mponce@ajmataro.cat
mailto:amenen@ajmatar�.cat


Oferta per a la formació de Famílies12

Eines per educar els nostres fills i filles

COM POTS AJUDAR A OPTIMITZAR 
LES HABILITATS I EL RENDIMENT 
ACADÈMIC DEL TEU FILL/A?

Conèixer quines pautes podem aplicar a casa per 
ajudar els nostres fills/es a millorar les habilitats 
mentals, com podem afavorir el seu desenvolupament 
intel·lectual, la capacitat de treball autònom, la con-
fiança en els propis recursos…

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Anna Menén

amenen@ajmataró.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena. S’han de demanar amb 20 dies d’antelació

Dades de la realització:

Xerrada d’una hora i mitja de durada.

EL MEU FILL TREU MALES NOTES 
I NO PARA QUIET! ÉS UN NEN 
HIPERACTIU?

Quan podem parlar d’infants actius, infants hiperac-
tius o infants amb TDAH? Coneixerem les dificul-
tats d’aprenentatge que hi poden haver associades a 
aquests tipus de comportaments i trastorns i la seva 
intervenció des de la vessant psicopedagògica per aju-
dar-los a millorar les seves capacitats i habilitats as-
sociades amb els aprenentatges i el rendiment escolar.

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Anna Menén

amenen@ajmataró.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena. S’han de demanar amb 20 dies d’antelació

Dades de la realització:

Xerrada d’una hora i mitja de durada.

COM DONAR SEGURETAT I 
CONFIANÇA ALS NENS I NENES: 
EL SECRET DELS HÀBITS

Els nens necessiten aprendre els seus propis hàbits, 
rutines, costums i rituals per fer front a la seva vida a 
l’escola, al pati, a casa, etc. per  créixer sans i, a poc a 
poc, anar implantant els límits, guanyar seguretat, con-
fiança en si mateixos i trobar sentit al món que els en-
volta. Els rituals a la vida dels nens ajudaran a reforçar 
una unió familiar més estable i forta, a organitzar 
millor la vida quotidiana, així com  afavorir l’educació i 
el seu desenvolupament com a persones adultes.

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Anna Menén

amenen@ajmataró.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena. S’han de demanar amb 20 dies d’antelació

Dades de la realització:

Xerrada d’una hora i mitja de durada.

AQUEST NOI EM TREU DE 
POLLEGUERA!  FILLS ADOLESCENTS A 
CASA: LES EXPECTATIVES, LA RELACIÓ, ELS 
LÍMITS I LA COMUNICACIÓ AMB ELLS

Reflexionar sobre les característiques dels adolescents 
que poden contribuir que es produeixin situacions 
de conflicte. Descriure el funcionament del cervell 
de l’adolescent així com les millors estratègies per 
potenciar els comportaments adaptatius.

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Anna Menén

amenen@ajmataró.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena. S’han de demanar amb 20 dies d’antelació

Dades de la realització:

Xerrada d’una hora i mitja de durada.

mailto:amenen@ajmatar�.cat
mailto:amenen@ajmatar�.cat
mailto:amenen@ajmatar�.cat
mailto:amenen@ajmatar�.cat
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Medi ambient

PROGRAMA EDUCATIU  
MATARO SOSTENIBLE

Programa educatiu que té per objectiu difondre el 
contingut de l’Agenda 21 Mataró.

Xerrades, tallers pràctics, visites i sortides de camp 
estructurades en: aigua, residus, aire, territori i ener-
gia.

Contacte:

Maria Calvo

Casa Capell, espai per a la sostenibilitat

Passeig de l’Orfeó Mataroní, 15 (Parc Central).

Tel. 93 758 24 40

casacapell@ajmataro.cat

Observacions:

Més informació a  
www.mataro.cat/sostenibilitat 

Dades de la realització:

A concretar, segons disponibilitat.

VISITES GUIADES A LA CASA 
CAPELL, ESPAI PER A LA 
SOSTENIBILITAT

Visites guiades temàtiques (residus, energia, aigua, 
consum responsable...) a aquest equipament munici-
pal de referència en educació per a la sostenibilitat.

Serveis d’informació i assessorament, activitats for-
matives i divulgatives (programació trimestral), prés-
tec de recursos (cuina solar, mesurador d’energia...) i 
documentació.

Contacte:

Maria Calvo

Casa Capell, espai per a la sostenibilitat

Passeig de l’Orfeó Mataroní, 15 (Parc Central).

Tel. 93 758 24 40

casacapell@ajmataro.cat

Observacions:

Més informació a  
www.mataro.cat/sostenibilitat 

Dades de la realització:

Dijous de 17 a 21h, a convenir segons disponibilitat.

mailto:casacapell@ajmataro.cat
www.mataro.cat/sostenibilitat
mailto:casacapell@ajmataro.cat
www.mataro.cat/sostenibilitat
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Civisme, interculturalitat i cooperació

COMERÇ JUST I CONSUM 
RESPONSABLE

Taller de divulgació sobre què és el comerç just i el 
consum responsable com funciona, amb productes de 
comerç just per fer tastets.

Contacte:

Grup Tercer Món

Dades de la realització:

A la peixateria o puntualment també es poden 
desplaçar al centre que ho demani.

TALLER DE CIVISME I DE 
CIUTADANIA RESPONSABLE

Taller en què analitzarem els conflictes veïnals i 
a l’espai públic a través de situacions pràctiques i 
coneixerem conseqüències dels actes incívics i les 
normes de convivència, així i com orientar els infants 
i joves

Contacte:

Servei de Projectes transversals,  
Participació i Ciutadania i Projecte de suport a les 
comunitats de veïns (zona llei de barris)

Laia de Balanzó

ldebalanzo@ajmataro.cat 

Dades de la realització:

Sessió d’una hora o hora i mitja.

TALLER DE TREBALL 
D’ESTEREOTIPS I PREJUDICS

Sessió pràctica en què a través de vídeos i imat-
gess’analitzen com funcionen els estereotips i preju-
dicis i els rumors.

Contacte:

Servei de Projectes transversals,  
Participació i Ciutadania

Laia de Balanzó

ldebalanzo@ajmataro.cat

Observacions:

Es pot sol·licitar  que un tècnic municipal dinamitzi el 
taller, o bé  es pot dinamitzar des del  mateix centre.

Dades de la realització:

Sessió d’una hora o hora i mitja.

mailto:ldebalanzo@ajmataro.cat
mailto:ldebalanzo@ajmataro.cat
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EDUCAR I CRÉIXER EN FAMÍLIA

Espai web amb informació, orientacions i recursos 
que us poden ser d’utilitat en la vostra tasca educati-
va a cada una les etapes evolutives dels vostres fills. 
Temes: hàbits saludables, temps en família, educació 
en valors, educació en l’ús de tecnologies, com ajudar 
al meu fill.

Contacte:

Departament d’Ensenyament de la Generalitat  
de Catalunya.

Família i escola

http://goo.gl/0WtxAY

DOCUMENTALS MAPASONOR

Associació dedicada a la producció audiovisual com a 
instrument per promoure els drets humans, l’educa-
ció per la pau, les cultures d’arrel o l’avantguarda en 
l’art. Es poden descarregar els documentals de forma 
gratuïta en l’enllaç.

Contacte:

www.mapasonor.com

APROPA CULTURA

Els teatres, auditoris i festivals adherits a Apropa 
Cultura ofereixen localitats de la seva programació 
habitual de música, teatre dansa i circ a preus molt 
reduïts. És una experiència d’inclusió social a través 
de l’assistència a espectacles en un entorn públic i 
d’interès.

Contacte:

apropa@apropacultura.cat

Tel. 93 247 93 00 ext. 469 i 339 (matins i dimecres tarda)

www.apropacultura.cat

Recursos en xarxa

http://goo.gl/0WtxAY
www.mapasonor.com
mailto:apropa@apropacultura.cat
http://www.apropacultura.cat


Organitzen:

Col·laboren:
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