APRENEM JUGANT I GAUDIM D’ALLÒ QUE ENS
OFEREIX EL NOSTRE ENTORN.
Jornada inaugural curs 2019-2020
Dijous 5 de setembre de 2019. D’11h a 14h
Masia d'en Cabanyes. Camí Ral,3. Vilanova i la Geltrú.

PROGRAMA
11h: Benvinguda i presentació. A càrrec del Consell Comarcal del
Garraf i de Montserrat Domingo, Directora dels Serveis Territorials de
Barcelona - Comarques
11.15h: Sala de les Voltes
Aprenem jugant: com gammifiquem l’aprenentatge en l’educació.
A càrrec d’Oriol Ripoll, Especialista en jocs. Autor de jocs per a
projectes educatius, publicitat, lleure, experiències de comunicació,
trobades i experiències formatives.
Director del Màster en joc, gammificació i tecnologia aplicats a
l’educació
12h: Galeria exterior
Mostra de Recursos Educatius de la Comarca del Garraf.
Diferents entitats i institucions mostraran els recursos educatius que
ofereixen i els donaran a conèixer de primera mà als docentes presents.
13.30h: Aperitiu i brindis pel nou curs 2019-2020

ENTITAT
Artífex

DESCRIPCIÓ
Tallers per a infants i joves de ceràmica, vidre, pintura, joieiria o
creativitat que es poden dur a terme al centre Artífex de
Qualificació Professional en Oficis Artesans de Canyelles.

El PROJECTE BUCHENWALD i la XARXA DE MEMÒRIA I
PREVENCIÓ DEL FEIXISME, es un projecte de memòria
històrica de la deportació republicana als camps nazis, de
Amical de Mauthausen i altres defensa dels valors i els Drets Humans, i de sensibilització
Camps
contra el feixisme i l'augment de l'extrema dreta. A partir de les
històries dels deportats locals treballem els valors , la
convivència i la tolerància; i la lluita contra el racisme,
l'antisemitisme, la LGTBIfòbia, etc...

Observatori Astronòmic del
Parc del Garraf

Presentació de les activitats educatives que es realitzen a
l'Observatori. Activitats pràctiques i vivencials, adaptades als
diferents nivells i interessos de cada grup: observacions
astronòmiques diürnes i nocturnes, planetari, tallers i cursos per
a docents, passejades astronòmiques...

Consorci del Patrimoni de
Sitges

Presentar les activitats pedagògiques pel curs 2019-20
Establir amb els professors un diàleg per obrir espais
integradors a totes les arts de caràcter teòric, pràctic i lúdic.

Consell Esportiu del Garraf

Propostes d’activitats esportives en horari lectiu.
Formació per a docents d'EF reconeguda pel Departament
d’Ensenyament

El Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat PenedèsGarraf ofereix activitats i xerrades sobre la problemàtica
ambiental actual i dona les eines necessàries per implicar
Mancomunitat Penedès-Garraf l'alumnat en la participació de la cura del medi.
Els centres que estiguin interessats en la nostra oferta podrán
consultar sobre les activitats i resoldre els dubtes que els puguin
sorgir.
Museu del Ferrocarril de
Catalunya

Materials del programa Educatiu per al curs 2019-2020,
Presentació de les novetats.

Associació ELNA -Eduquem
La Nostra Autoestima-

Explicar la tasca que fem a escoles i instituts de gestió
emocional i apoderament

Centre d'Interpretació del
Romanticisme Manuel de
Cabanyes

El CIRMAC ofereix un programa d'activitats educatives
adreçades a centres educatius de primària, secundària i altres
ensenyaments

DESCOBERTA S.L.U.

Activitats educatives a cases de colònies (CAN FOIX, CAL
MATA, CAN PERE I MAS D'EN PEDRO) Visites escolars al
Parc del Foix i al Port Pesquer de Vilanova. Dinamitzacions per
fires i esdeveniments en el món del vi i altres temàtiques.

Espai Far

Programa d'activitats escolars i mostra de materials educatius
de l'Espai Far

OAP MUSEU VÍCTOR
BALAGUER

L'Organisme Autònom Víctor Balaguer gestiona 3 equipaments
culturals on es desenvolupen activitats educatives: Museu Víctor
Balaguer, Casa Papiol i Torre Blava. Aportarem informació de
les activitats que es realitzen en aquests equipaments per
cadascun dels nivells educatius.

Parc del Garraf, Olèrdola I
Foix

Formació a mida del territori i serveis dels Parcs del Garraf,
Olèrdola i Foix. Carta Europea de Turisme Sostenible i
Biosphere.

Centre d'Art Contemporani LA
Presentació de les activitats educatives curs 2019-2020
SALA
Qui va ser Pau Casals? Per què va ser tan important? Per quins
valors i ideals va lluitar tota la vida? Descobriu-ho amb els
vostres alumnes visitant el Museu Pau Casals.
Museu Pau Casals

La visita al museu permet treballar la figura de Pau Casals com
a músic excepcional i alhora els seus valors i el llegat humà de
pau. El Museu Pau Casals ofereix visites dinamitzades, tallers,
concerts interactius i altres activitats per a grups escolars, des
d’Escoles Bressol fins a Batxillerat.

Associació d'Amics del Circ
Magnet

Circ Escolar. Activitat de circ en la que els jocs malabars i
d'altres elements d'equilibris serán l'eina a través de la qual
assimilar valors i actituds envers el cos com a element creador,
expressiu i comunicatiu, a partir també de l'assoliment d'una
millora en l'habilitat motriu i referent com a pauta en el propi
procés d'aprenentatge; projectat en diverses sessions, segons
necessitats i objectius a desenvolupar.

Casa de colònies el Pinar

Mostra de les activitats i colònies que fem a la casa

UPC Vilanova i la Geltrú

Presentació d’activitats i tallers adreçats a alumnat de la
comarca: tertúlies, tastets d’Enginyeria...

CEM. Centre d’Estudis del
Mar, Sitges

Equipament d'educació ambiental de la Diputació de Barcelona
amb més de 30 anys de treball en els àmbits de la recerca,
l’educació i la gestió del litoral. Treballem per promoure el
coneixement del litoral i del món marí per tal de fer-ne
compatible la conservació i protecció amb un ús públic
respectuós.
Presentació de les activitats escolars adreçades als centres
educatius.

