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La família té un paper molt important en l’èxit educatiu dels seus fills i filles. 

Aquesta presenta una gran diversitat de necessitats, interessos i inquietuds, en 

àmbits molt diferents.

L’Ajuntament de Mataró, dins del marc del Pla Educatiu d’Entorn (PEE), volem 

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

l’objectiu de posar a l’abast les activitats de suport i acompanyament a les fa-

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

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

realitzades pels diferents serveis municipals. Les activitats s’han classificat 

segons diferents temàtiques i giren al voltant de tres objectius: 

Donar suport a la tasca de la família com a primeres persones educadores. 

Afavorir els 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 progra-

mar 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. Cal dir que algu-
nes es poden oferir a un nombre limitat de centres 
i s’aniran atorgant segons l’ordre d’arribada de les 
demandes. 

Com fer la difusió? 

La difusió va a càrrec de l’AMPA 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 ofertes han de ser obertes a totes les 
famílies de la ciutat que hi vulguin assistir, sempre i 
quan l’aforament ho permeti. 

Per acabar...

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

Aspectes organitzatius:
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Família, educació, igualtat i salut:

 Eines per educar els nostres  
 fills i filles 

EM PREOCUPA COM ES 
RELACIONA EL MEU FILL.
COM AJUDAR A MILLORAR 
LES HABILITATS SOCIALS

El format de grup està molt present en el dia a dia 
dels nostres infants i joves (el grup classe, el grup 
d’amics, la família…), com a famílies podem ajudar els 
nostres fills a desenvolupar les seves habilitats socials 
i a millorar les capacitats per relacionar-se, a través 
d’eines i recursos que els ajudaran a gaudir d’unes 
relacions més satisfactòries amb els altres.

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Maria Bermúdez i Esquerra

mbermudez@ajmataro.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital  
Sant Jaume i Santa Magdalena. 
S’han de demanar amb 20 dies d’antelació. 
Inscripció mínima 10 persones.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

Duració de la xerrada: 1 h i 30 minuts

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

Conèixer quines pautes podem aplicar a casa per aju-
dar els nostres fills a millorar les habilitats mentals, 
com podem afavorir el seu desenvolupament inte-
l·lectual, la capacitat de treball autònom, la confiança 
en els propis recursos...

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Maria Bermúdez i Esquerra

mbermudez@ajmataro.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital  
Sant Jaume i Santa Magdalena. 
S’han de demanar amb 20 dies d’antelació. 
Inscripció mínima 10 persones.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

Duració de la xerrada: 1 h i 30 minuts

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. Veurem  
la intervenció que cal des de la vessant psicopeda-
gògica per ajudar-los a millorar les seves capacitats i 
habilitats associades amb els aprenentatges i el rendi-
ment escolar.

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Maria Bermúdez i Esquerra

mbermudez@ajmataro.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital  
Sant Jaume i Santa Magdalena. 
S’han de demanar amb 20 dies d’antelació. 
Inscripció mínima 10 persones.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

Duració de la xerrada: 1 h i 30 minuts

mailto:mbermudez%40ajmataro.cat?subject=
mailto:mbermudez%40ajmataro.cat?subject=
mailto:mbermudez%40ajmataro.cat?subject=
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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, 
confiança en si mateixos i trobar sentit al món que 
els envolta. Els rituals a la vida dels nens ajudaran a 
reforçar una unió familiar més estable i forta, a orga-
nitzar millor la vida quotidiana, així com a afavorir 
l’educació i el seu desenvolupament com a persones 
adultes.

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Maria Bermúdez i Esquerra

mbermudez@ajmataro.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital  
Sant Jaume i Santa Magdalena. 
S’han de demanar amb 20 dies d’antelació. 
Inscripció mínima 10 persones.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

Duració de la xerrada: 1 h i 30 minuts

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

Maria Bermúdez i Esquerra

mbermudez@ajmataro.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital  
Sant Jaume i Santa Magdalena. 
S’han de demanar amb 20 dies d’antelació. 
Inscripció mínima 10 persones.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

Duració de la xerrada: 1 h i 30 minuts

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

COM MILLORAR LA 
COMUNICACIÓ PARES-FILLS

Com ens comuniquem amb els nostres fills i filles 
marca la seva educació i sobretot la nostra relació  
amb ells. Promoure un clima positiu a casa depèn 
d’algunes habilitats que com a pares i mares podem 
aprendre.

Contacte:

Servei de Mediació Ciutadana

Marta Ponce

Tel. 93 758 28 09

mponce@ajmataro.cat

Observacions:

Cal emplenar fitxa prèvia. 
Inscripció mínima 10 persones.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

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

Maria Bermúdez i Esquerra

mbermudez@ajmataro.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital  
Sant Jaume i Santa Magdalena. 
S’han de demanar amb 20 dies d’antelació. 
Inscripció mínima 10 persones.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

Duració de la xerrada: 1 h i 30 minuts

FILLS I FILLES ADOLESCENTS. 
COM CONVERTIR EL CONFLICTE 
DE PROBLEMA A OPORTUNITAT

L’adolescència és una etapa que suposa un repte per 
a les famílies. El desig d’independència i la gestió del 
risc són aspectes que ens preocupen, i que a vegades 
no sabem com gestionar. Tenir cura de la comuni-
cació, el model i d’altres aspectes clau de la relació 
positiva ens poden permetre fer d’aquesta etapa un 
procés de creixement per a tota la família.

Contacte:

Servei de Mediació Ciutadana

Marta Ponce

Tel. 93 758 28 09

mponce@ajmataro.cat

Observacions:

Cal emplenar fitxa prèvia. 
Inscripció mínima 10 persones.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

EL CONFLICTE ENTRE PARES 
I FILLS. EINES PER GESTIO-
NAR-LO POSITIVAMENT

El conflicte forma part de la nostra vida quotidiana 
com a mares i pares. Posar atenció i aprendre algunes 
habilitats en l’àmbit de la relació positiva ens pot 
ajudar a gestionar-ho millor.

mailto:mponce@ajmataro.cat
mailto:mbermudez@ajmataro.cat
mailto:mponce@ajmataro.cat
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Contacte:

Servei de Mediació Ciutadana

Marta Ponce

Tel. 93 758 28 09

mponce@ajmataro.cat

Observacions:

Cal emplenar fitxa prèvia. 
Inscripció mínima 10 persones.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

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.

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Maria Bermúdez i Esquerra

mbermudez@ajmataro.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital  
Sant Jaume i Santa Magdalena. 
S’han de demanar amb 20 dies d’antelació. 
Inscripció mínima 10 persones.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

Duració de la xerrada: 1 h i 30 minuts

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

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

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Maria Bermúdez i Esquerra

mbermudez@ajmataro.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital  
Sant Jaume i Santa Magdalena. 
S’han de demanar amb 20 dies d’antelació. 
Inscripció mínima 10 persones.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

Duració de la xerrada: 1 h i 30 minuts

mailto:mponce@ajmataro.cat
mailto:mbermudez@ajmataro.cat
mailto:mbermudez@ajmataro.cat
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SIGNES D’ALERTA EMOCIONAL!

Comportaments, reaccions, inhibicions, expressions i 
demandes dels nostres fills, com podem saber si sota 
aquestes i altres manifestacions pot haver-hi algun 
tipus de problemàtica emocional. 

L’objectiu d’aquesta xerrada és, des de la consciència 
emocional, conèixer quins són els principals signes 
d’alerta que poden ajudar-nos a detectar possibles 
problemàtiques o trastorns emocionals en els nostres 
fills i filles.

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Maria Bermúdez i Esquerra

mbermudez@ajmataro.cat

Observacions:

Equip de la Fundació Hospital  
Sant Jaume i Santa Magdalena. 
S’han de demanar amb 20 dies d’antelació. 
Inscripció mínima 10 persones.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

Duració de la xerrada: 1 h i 30 minuts

QUÈ FER EN SITUACIONS 
DE DISCRIMINACIÓ 
DEL FILLS I FILLES?

Com funcionen els estereotips i prejudicis? Com pre-
venir i abordar situacions de bulling i discriminació 
a l’escola? Es donaran a conèixer  bones pràctiques i 
es potenciarà un espai de creació de propostes dins la 
comunitat educativa.

Contacte:

Servei de Projectes Transversals,  
Participació i Ciutadania

Laia de Balanzó 

Tel. 93 758 22 83

ldebalanzo@ajmataro.cat

Observacions:

A càrrec de: Col·lectiu I+ 
Cal ordinador, internet i projector. 
Inscripció mínima 10 persones.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

Duració de les sessions: 1h i 30 minuts

mailto:mbermudez@ajmataro.cat
mailto:ldebalanzo%40ajmataro.cat?subject=
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 Igualtat i gènere 

EDUQUEM IGUAL NENES I  NENS?

Taller de coeducació que ens permetrà reconèixer i 
qüestionar-nos prejudicis i estereotips de gènere que 
formen part del nostre dia a dia i que condicionen 
l’educació dels nostres fills i filles en tots els àmbits. 

Contacte:

CIRD, Centre d’Informació i Recursos per a les Dones

Isabel Bermúdez / Agnès Cabot

Tel. 93 702 28 12

dona@ajmataro.cat

ibermudez@ajmataro.cat

acabot@ajmataro.cat

Observacions:

Inscripció mínima 10 persones

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

Duració de les sessions: entre 1 h i 2 h, adaptable 
segons demanda

VIU LA MEVA FILLA UNA 
RELACIÓ DE PARELLA ABUSIVA?

Taller que ens donarà eines per prevenir, detectar i 
modificar situacions que afavoreixen que la meva filla 
pugui estar patint una relació de maltractament en la 
parella. Tanmateix es donaran a conèixer els recursos 
del territori per  fer front a aquesta problemàtica.

Contacte:

CIRD, Centre d’Informació i Recursos per a les Dones

Isabel Bermúdez / Agnès Cabot

Tel. 93 702 28 12

dona@ajmataro.cat

ibermudez@ajmataro.cat

acabot@ajmataro.cat

Observacions:

Inscripció mínima 10 persones. 
Cal ordinador i projector.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

Duració de les sessions: entre 1 h i 2 h, adaptable 
segons demanda

A CASA, QUI FA QUÈ?

Taller de corresponsabilitat familiar que ens servirà 
per reflexionar sobre com organitzem les tasques de la 
llar i ens dotarà d’eines per millorar-la, incloent tots 
els membres de la família en la mesura de les possi-
bilitats i disponibilitat de cadascú, de manera que ens 
afavoreixi a tots de manera equitativa i que tothom 
pugui tenir temps per gaudir-ne. 

Contacte:

CIRD, Centre d’Informació i Recursos per a les Dones

Isabel Bermúdez / Agnès Cabot

Tel. 93 702 28 12

dona@ajmataro.cat

ibermudez@ajmataro.cat

acabot@ajmataro.cat

Observacions:

Inscripció mínima 10 persones. 
Cal ordinador i projector.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

Duració de les sessions: entre 1 h i 2 h, adaptable 
segons demanda

mailto:dona@ajmataro.cat
mailto:ibermudez@ajmataro.cat
mailto:acabot@ajmataro.cat
mailto:dona@ajmataro.cat
mailto:ibermudez@ajmataro.cat
mailto:acabot@ajmataro.cat
mailto:dona@ajmataro.cat
mailto:ibermudez@ajmataro.cat
mailto:acabot@ajmataro.cat
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 Salut 

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.

Els recorreguts estan pautats, són de 2 a4 km, i es 
poden fer en 30 o 45 minuts. També es pot aprofitar 
per fer descoberta històrica i cultural.

Contacte:

Servei de Família, secció Salut Pública  

Teresa Torres

ttorres@ajmataro.cat

Dades de la realització:

Informació: centres d’atenció primària de salut (CAP), 
centres cívics, secció de salut pública

Material accessible a través del web municipal  
(www.mataro.cat/salut) i dels CAP.

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

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

Inscripció mínima 15 persones

XERRADA SOBRE 
ADOLESCÈNCIA, CANVIS 
I SEXUALITAT 

Aquesta xerrada va orientada principalment a mares i 
pares de fills adolescents. Contingut: canvis puberals 
(físics i psicològics), l’autoestima.

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:

Calendari: de gener a maig

Dia i hora a convenir 

Duració de les sessions: 1 h

Lloc: centre educatiu

Inscripció mínima 15 persones

mailto:ttorres@ajmataro.cat
http://www.mataro.cat/salut
mailto:ttorres@ajmataro.cat
mailto:ttorres@ajmataro.cat
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Observacions:

Sessions conduïdes per professionals de diferents 
àmbits:

•  Centre d’Atenció a les Drogodependències, Servei de 
Psiquiatria de l’Hospital de Mataró, CSdM

• Mossos d’Esquadra, ABP de Mataró
•  Pla municipal de drogodependències, Secció de 

Salut Pública - Servei de Família de l’Ajuntament de 
Mataró

• Policia Local. Ajuntament de Mataró

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir.

Hora: de 19 a 21h

Duració de cada sessió: 2h 

Nombre de sessions: 2 

Inscripció mínima 15 persones

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, vacunes, etc.).

Contacte:

Servei de Família, secció Salut Pública  

Teresa Torres

ttorres@ajmataro.cat

Observacions:

Sessions a càrrec de professionals del CAP  
de referència.  
CAP 1 La Riera, CAP 2 Mataró Centre,  
CAP 3 Rocafonda - El Palau, CAP 4 Cirera Molins, 
CAP 5 Ronda Cerdanya, CAP 6 Gatassa,  
CAP 7 Ronda Prim.

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir.

Inscripció mínima 15 persones

SEXUALITAT I AFECTIVITAT: 
QUAN I COM N’HEM DE 
PARLAR AMB ELS FILLS?

La sexualitat i l’afectivitat són molt importants per a 
un desenvolupament saludable. Creixen amb la perso-
na i necessiten d’una formació.

L’àmbit familiar és l’espai educatiu més important 
per als infants i joves: és on es dibuixen i consoliden 
les pautes de comportament que els acompanyaran 
en l’edat adulta. També ho hauria de ser en relació la 
sexualitat i l’afectivitat.

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:

Calendari: de gener a maig

Dia i hora a convenir 

Duració de les sessions: 1 h

Lloc: centre educatiu

Inscripció mínima 15 persones

SESSIONS INFORMATIVES: 
NOVES TENDÈNCIES DE 
CONSUM DE DROGUES 

Adreçades a mares i pares de fills adolescents.

Informació general, aspectes legals, rol dels pares, 
ordenança de civisme…

Contacte:

Servei de Família, secció Salut Pública  

Assumpta Lluch

alluch@ajmataro.cat

mailto:ttorres@ajmataro.cat
mailto:ttorres@ajmataro.cat
mailto:alluch%40ajmataro.cat?subject=
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Gestió de les AMPA

 Participació 

CURS DE GESTIÓ I 
DINAMITZACIÓ D’ AMPA

DINAMITZACIÓ AMPA

•  La importància de la família als centres educatius i el 
paper de les famílies en el progrés educatiu dels fills 
i filles. 

• La missió de l’AMPA 
•  Com fomentar la implicació de les famílies en l’edu-

cació i com augmentar la seva presència a les escoles  
i a l’AMPA.

GESTIÓ AMPA 
•  Obligacions fiscals que cal tenir en compte per fer 

una gestió eficaç de l’AMPA 
•  Principals impostos als quals està subjecte una 

AMPA: IVA, impost de societats, IRPF
• Llibres de registre que ha de portar una AMPA
• Assegurances 
• Llei de protecció de dades 
• Els voluntaris a les AMPA i la seva gestió

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Maria Bermúdez i Esquerra

mbermudez@ajmataro.cat

Formadora: 

Ana Isabel del Río 
http://anaisabeldelrio.blogspot.com/

Observacions:

Realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Cal fer inscripció prèvia a l’enllaç:  
http://scur.cat/AAEMCO

Dades de la realització:

Dia: 24 de novembre de 2015

Duració de les sessions: 90 minuts

Hora: de 17.30 a 20.30 h

Lloc: Centre de Formació Permanent Tres Roques  
(pl. del Canigó, 7)

Participants: mínim 10, màxim 25.

SERVEI DE CURA D’INFANTS

Per facilitar la participació de les famílies amb infants 
menors de 3 anys, s’ofereix  un servei de cangurs.

Contacte:

Direcció d’Ensenyament

Maria Bermúdez i Esquerra

mbermudez@ajmataro.cat

Observacions:

Possibilitat d’oferir a 5 centres 10 sessions.

mailto:mbermudez@ajmataro.cat
http://anaisabeldelrio.blogspot.com
https://docs.google.com/forms/d/1Pg8Dt-wtpNb6tmrZ4bRyWiqjmWvwPkh_lzXmYuO8kbA/viewform?c=0&w=1
mailto:mbermudez@ajmataro.cat
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Recursos diversos

 Lectura i llengua 

BIBLIOTECA POMPEU FABRA 
BIBLIOTECA ANTONI COMAS

Visita guiada a les biblioteques i obtenció del carnet 
de préstec. 

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

CATALÀ PER A MARES I PARES

Curs de català de 20 h de duració, impartit per persones 
voluntàries.

Contacte:

Direcció d’Ensenyament 

Maria Bermúdez i Esquerra

mbermudez@ajmataro.cat

Observacions:

Organització en col·laboració amb el MEM

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir.

Inscripció mínima 8 persones.

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

Programa per practicar català a través de la conversa. Es 
basa en la creació de parelles lingüístiques formades per 
un voluntari i un aprenent que conversen una hora a la 
setmana. 

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

Contacte:

Maite Bonora i Sara Esperalba

Centre de Normalització Lingüística Maresme

Tel. 93 796 34 00

mbonora@cpnl.cat

sesperalba@cpnl.cat

Dades de la realització:

Sessions de presentació de 30 minuts.

mailto:saucoat@diba.cat
mailto:b.mataro.ac@diba.cat
mailto:mbermudez@ajmataro.cat
mailto:mbonora@cpnl.cat
mailto:sesperalba@cpnl.cat
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 Informàtica i noves tecnologies 

RISCOS A INTERNET

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:

Montse Mena 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 projector.
Inscripció mínima 15 persones

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir. 
Totes les sessions duren 60 minuts menys la xerrada 
genèrica que dura 120 minuts

 Recursos en xarxa 

EDUCAR I CRÉIXER EN FAMÍLIA

Espai web amb informació, orientacions i recursos 
que us poden ser d’utilitat en la vostra tasca educativa 
a cada una de les etapes evolutives dels vostres fills.

Temes: hàbits saludables, temps en família, educació 
en valors, educació en l’ús de tecnologies, com ajudar 
el meu fill.

Contacte:

Departament d’Ensenyament de la  
Generalitat de Catalunya

Família i escola

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-
familia

MAPASONOR

Associació dedicada a la producció audiovisual com a 
instrument per promoure els drets humans, l’educació 
per la pau, les cultures d’arrel o l’avantguarda en l’art. 

Es poden descarregar els documentals de forma gra-
tuïta a l’enllaç.

Contacte:

www.mapasonor.com

mailto:itpg3133@gencat.cat
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia
www.mapasonor.com
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Entorn: història, cultura i medi ambient

 Història i coneixement  
 de l’entorn 

RUTA MATARÓ, UN PASSEIG 
PER LA HISTÒRIA 

Visita guiada pel centre històric de Mataró, des de la 
Iluro romana fins al modernisme, amb guia.

Contacte:

OFICINA DE TURISME

turisme@ajmataro.cat

Tel. 93 758 26 98

Dades de la realització:

Duració de les sessions: 1 h i 30 min.  
Adaptable segons demanda

RUTA COMERCIAL o CULTURAL 
AUDIOGUIADA PER MATARÓ 

El recorregut permet descobrir el principals recursos 
de la ciutat al vostre aire i en cinc idiomes diferents 
(català, castellà, anglès, francès i rus).

Contacte:

OFICINA DE TURISME

turisme@ajmataro.cat

Tel. 93 758 26 98

Dades de la realització:

De dimarts a dissabte de 10 a 13h i de 17 a 19h

Diumenges de 10 a 14h

Pot durar l’estona que es desitgi

VISITA GUIADA AL CAFÈ 
DE MAR DE L’EXPOSICIÓ 
“MATARÓ RECUPEREM LA 
NOSTRAHISTÒRIA, ANYS 30”

Conèixer la història de Mataró dels anys 1931-39 
conjuntament amb les vivències personals de la gent 
gran. Conèixer la història de Cafè de Mar i de la Unió 
de Cooperadors de Mataró, així com la importància 
del cooperativisme a Mataró ens els anys 30. En l’ex-
posició es treballen cinc eixos temàtics:

1.- La població 
2.- Guanyar-se la vida 
3.- El món sindical i associatiu 
4.- Moviments socials: la importància del cooperati-
visme a la ciutat de Mataró. Les cooperatives esdeve-
nen pal de paller de la vida educativa i cultural de la 
ciutat. 
5.- Escoles, entitats i centres culturals

Activitats adreçades a públic familiar i grups.

Contacte:

Servei de Família

Carla Mulet

Tels: 93758 26 26 / 607 21 82 79

cmulet@ajmataro.cat

Observacions:

Hi ha, a més, material complementari: una maleta pe-
dagògica, 2 DVD amb gravacions de testimonis, i dues 
guies didàctiques. 

Més informació a la web: www.memoriagentgran.cat

Dades de la realització:

Dia i hora a convenir

Duració de la sessió: 1 hora

Lloc: Cafè de Mar, carrer de Santa Rita, 1

mailto:turisme@ajmataro.cat
mailto:turisme@ajmataro.cat
mailto:cmulet@ajmataro.cat
www.memoriagentgran.cat
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 Activitats culturals per  
 realitzar en família 

ACTIVITATS CULTURALS 
ADREÇADES A FAMÍLIES

Visites guiades i activitats complementàries a les 
exposicions permanents i temporals dels diversos 
museus de la ciutat. 

Contacte:

Direcció de Cultura

cultura@ajmataro.cat

Can Boet. Centre de patrimoni arqueològic  
i natural. CPAN

(C. de Francesc Layret, 75)

mcomerma@ajmataro.cat

Ca l’Arenas. Centre d’Art del Museu de Mataró 
(C/ Argentona, núm, 64)

calarenas@ajmataro.cat

Can Marfà. Gènere de punt. Museu de Mataró 
Passatge de Can Marfà, 1

Can Serra. Museu de Mataró 
El carreró, 17

Clos arqueològic de Torre Llauder 
Avda. Lluís Companys, s/n

museum@ajmataro.cat

Reserva de visites per a grups. Telf. 93 741 29 30

Mataró Art Contemporani M|A|C 
http://www.mataroartcontemporani.cat/

Observacions:

Per a més informació: http://culturamataro.cat/ 
Es poden rebre els butlletins digitals de Cultura 
http://culturamataro.cat/ca/butlletins i del M/A/C 
http://www.mataroartcontemporani.cat/butlleti/

Dades de la realització:

A consultar, segons l’activitat.

 Entorn natural, reciclatge,  
 sostenibilitat 

VOLS ESTALVIAR AIGUA?

En aquest taller aprendrem a fer un ús sostenible de 
l’aigua: aprendrem a estalviar-la, a no contaminar-la, 
a distingir entre el seu valor i preu... Ho farem a través 
de diversos estris i aparells (cronòmetres de dutxa, 
embuts, airejadors, aixetes termostàtiques, sistemes 
de reg eficient...), aprenent a calcular la nostra petjada 
hídrica, descobrint rutines personals i d’organització 
familiar, i establint estratègies col·laboratives amb el 
centre educatiu per alinear la vida escolar i familiar 
també en aquest objectiu que ens és comú: fer un ús 
responsable de l’aigua tant a l’escola com a casa.

Contacte:

Casa Capell - Servei de Desenvolupament Sostenible 
Passeig de l’Orfeó Mataroní, 15 (Parc Central)

Maria Calvo

mcalvo@ajmataro.cat

Observacions:

Més informació a: www.mataro.cat/casacapell

Activitat especialment adient per als centres educa-
tius amb projecte d’Escola Verda.

Dades de la realització:

Hora a convenir, en horari de dijous de 17 h a 21h  

Duració de les sessions: 1 h 30 min

Lloc: Casa Capell

Nombre de participants: 25 màxim 

mailto:cultura@ajmataro.cat
mailto:mcomerma@ajmataro.cat
mailto:calarenas@ajmataro.cat
mailto:museum%40ajmataro.cat?subject=
http://www.mataroartcontemporani.cat
http://culturamataro.cat
http://culturamataro.cat/ca/butlletins
http://www.mataroartcontemporani.cat/butlleti/
mailto:mcalvo@ajmataro.cat
www.mataro.cat/casacapell
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PROJECTES DE SUPORT 
A L’ESTRATÈGIA DE 
SOSTENIBILITAT DEL CENTRE

Assessorament tècnic en el desenvolupament soste-
nible:

• Menjador escolar sostenible al centre: proveïdors, 
productes ecològics i de proximitat, condicions legals 
i econòmiques, coherència escola-família, xarxes de 
col·laboració... 

• Posada em marxa i manteniment de l’hort escolar o 
familiar

• Camins escolars segurs

• Ambientalització de festes i actes (incloent préstec 
gratuït d’una cuina solar)

• Tallers d’estalvi d’aigua, energia i residus 

Contacte:

Casa Capell - Servei de Desenvolupament Sostenible 
Passeig de l’Orfeó Mataroní, 15 (Parc Central)

Maria Calvo

mcalvo@ajmataro.cat

Observacions:

Més informació a: www.mataro.cat/casacapell

Activitat especialment adient per als centres educa-
tius amb projecte d’Escola Verda.

Dades de la realització:

Hora a convenir, en horari de dijous de 17 h a 21h  

Duració de les sessions: 1 h 30 min

Lloc: Casa Capell

Nombre de participants: 25 màxim 

COM ESTALVIAR ELECTRICITAT?

Taller en què rebreu la informació per entendre la 
factura elèctrica, pautes per contractar tarifes més 
avantatjoses, explicarem quins són els hàbits i com-
portaments més adients per estalviar energia, des-
cobrirem els tipus de lluminàries, electrodomèstics 
i climatització més eficients... També oferirem la 
possibilitat, a les famílies que ho desitgin, de fer una 
auditoria energètica de la seva llar amb el lliurament 
d’un informe personalitzat amb pautes i consells 
d’estalvi i eficiència.

Contacte:

Casa Capell - Servei de Desenvolupament Sostenible 
Passeig de l’Orfeó Mataroní, 15 (Parc Central)

Maria Calvo

mcalvo@ajmataro.cat

Observacions:

Més informació a: www.mataro.cat/casacapell

Activitat especialment adient per als centres educa-
tius amb projecte d’Escola Verda.

Dades de la realització:

Hora a convenir, en horari de dijous de 17 h a 21h  

Duració de les sessions: 1 h 30 min

Lloc: Casa Capell

Nombre de participants: 25 màxim 

mailto:mcalvo@ajmataro.cat
www.mataro.cat/casacapell
mailto:mcalvo@ajmataro.cat
www.mataro.cat/casacapell
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COM REDUIR, REUTILITZAR 
I RECICLAR ELS 
NOSTRES RESIDUS?

En aquest taller explicarem rutines i estratègies 
personals i col·lectives de gestió dels nostres resi-
dus, totes encaminades a repensar, reduir, reutilitzar 
i separar per al reciclatge. Descobrirem diferents 
maneres, criteris i llocs a l’hora de comprar, com fer 
compostatge domèstic, com reutilitzar amb creativitat 
i enginy, com separar en origen els residus... i mos-
trarem alguns estris i exemples que ens facilitaran 
l’objectiu de tancar el cicle de la matèria tant a casa, 
com a l’escola i a la ciutat.

Contacte:

Casa Capell - Servei de Desenvolupament Sostenible 
Passeig de l’Orfeó Mataroní, 15 (Parc Central)

Maria Calvo

mcalvo@ajmataro.cat

Observacions:

Més informació a: www.mataro.cat/casacapell

Activitat especialment adient per als centres educa-
tius amb projecte d’Escola Verda.

Dades de la realització:

Hora a convenir, en horari de dijous de 17 h a 21h  

Duració de les sessions: 1 h 30 min

Lloc: Casa Capell

Nombre de participants: 25 màxim 

mailto:mcalvo@ajmataro.cat
www.mataro.cat/casacapell
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Projectes de cohesió i espais de trobada de famílies

 Suport i orientació 

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

Orientació i suport per a la creació i seguiment d’es-
pais de cohesió i trobada promoguts des dels centres 
educatius.

Contacte:

Servei de Projectes Transversals,  
Participació i Ciutadania

Laia de Balanzó

Tel. 93 758 22 83

ldebalanzo@ajmataro.cat

Direcció d’Ensenyament

Maria Bermúdez i Esquerra

mbermudez@ajmataro.cat

Tel. 93 758 22 78

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

Contacte:

Moviment Educatiu del Maresme

Joanna d’Arc Bermúdez

Anna Oliveras

Tel. 93 758 94 02

activitats@memcat.org

Observacions:

Per a inscripcions contacteu amb el MEM.

Dades de la realització:

Dia: 2n dimecres de cada mes 

Hora: de 18 h a 19 h

Lloc: Rda. O’Donnell, 94 2 pis

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

mailto:ldebalanzo@ajmataro.cat
mailto:mbermudez@ajmataro.cat
mailto:activitats@memcat.org


Organitzen:

Col·laboren:
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