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Llagostera / 2022 - 2023

La Guia de recursos educatius 
de Llagostera és una proposta 

d’activitats formatives que es poden portar a 
terme durant el curs 2022-2023 a la població. 
L’objectiu d’aquest recull és oferir eines als 
centres educatius per enriquir l’experiència 
educativa dels  infants i joves llagosterencs i, 
alhora, consolidar la seva consciència de poble 
a través de la coneixença dels recursos de què 
disposa el seu municipi.

Tal com diu Benjamin Franklin: «Digues i ho 
oblido, ensenya’m i ho recordo, involucra’m i ho 
aprenc.» No volem explicar als infants i joves el 
fet llagosterenc, volem que tinguin l’oportunitat 
de viure’l i sentir-lo.

Aquesta és la novena edició de la guia i ara sí, 
ja podem dir que tot ha tornat a la normalitat. 
Esperem que aquesta situació no canviï al llarg 
del curs i que la COVID 19 no ens doni noves 
sorpreses.

Des del Servei d’Educació vetllem perquè el 
municipi esdevingui cada vegada un poble més 
educador. A la guia hi trobareu propostes de 
diverses àrees de l’Ajuntament de Llagostera i 
d’altres entitats del poble que col·laboren i s’im-
pliquen en aquest objectiu comú.

Els curs passat vam començar a desplegar els ob-
jectius del Pla estratègic Educació 360 que donen 
resposta a 3 línies estratègiques pel municipi.

 △ Millorar i coordinar l’oferta d’activitats 
educatives en horari no lectiu.

 △ Impulsar la col·laboració entre agents 
educatius incorporant la diversitat de persones 
que hi ha al municipi i fomentar la inclusió.

 △ Oferir activitats formatives al llarg de la vida.

En aquesta línia continuarem desenvolupant 
accions per assolir la consecució de les prioritats 
educatives establertes en el pla i vetllant per 
l’equitat i la inclusió de tots els infants i joves 
llagosterencs.

Sílvia Fà Cateura
Regidora d’Educació

PRESENTACIÓGUIA DE 
RECURSOS 
EDUCATIUS
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ACTIESCOLA
Activitats al casc antic
EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

 Curs escolar

 Entre 2 i 3 hores

 Casc antic

 Dependrà de la durada de la ruta. 

(38 €/h per monitor)

 Contacte: 

Alfons Martín • T. 972 805 525 

actiescola@actiescola.cat

 △ Ruta de les llegendes. Aprofitem la passejada 
pel casc antic per relacionar diferents 
elements amb les llegendes i curiositats del 
poble. (Adaptada a diferents edats.)

 △ Ruta històrica. Visita històrica a la zona 
antiga de Llagostera amb la interpretació de 
les muralles i la seva ubicació, el castell,  la 
façana gòtica  de l’església... Es pot combinar 
amb una visita a Can Caciques i visualització 
de l’audiovisual. (Adaptada a diferents edats a 
partir de Cicle mitjà de primària.)

 △ Ruta de jocs. Visita a les parts més 
emblemàtiques del Casc antic de Llagostera: 
muralla, fresqueres, torre de la presó, església, 
ajuntament (castell)... combinat amb jocs de 
descoberta. (Apta per a Educació infantil.)

Descoberta de l’entorn
EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

 Curs escolar

 Mínim dues hores. Màxim tot el dia

 Entorn de Llagostera

 Dependrà de la durada de la ruta 

(38 €/h per monitor)

L’àrea d’Educació de l’Ajuntament 

de Llagostera subvenciona una 

d’aquestes quatre rutes per a:

• 1 curs de l’escola Lacustària 

(2 o 3 grups / classe)

• 1 curs de l’escola Puig de les 

Cadiretes (2 o 3 grups / classe)

• 1 curs de l’institut (2 o 3 grups / classe)

Aquestes rutes subvencionades s’han 

de fer a partir del gener de 2023

 Contacte: 

Alfons Martín • T. 972 805 525 

actiescola@actiescola.cat

 △ Ruta dels molins (versió curta). Una excursió 
amb un desnivell relativament pronunciat, que 
ens serveix per conèixer l’aprofitament que en 
feien dels rius (en aquest cas el Ridaura) com a 
força mecànica. Aconsellable a partir de Cicle 
Superior de Primària.

 △ Ruta a la Torre dels Moros. Caminada pel Pla 
de Panedes fins la Torre dels Moros. Llegenda.

 △ Ruta de natura. Coneixement de les plantes 
més pròpies del bosc mediterrani combinat 
amb un joc de pistes per repassar els 
coneixements adquirits.

 △ Ruta Puig de les Cadiretes. Aprofitant 
la caminada al punt més alt del Massís de 
l’Ardenya –Puig de les Cadiretes–, visitem 
vestigis prehistòrics de la zona –menhir, 
dolmen...– i formacions rocoses. No inclou 
desplaçament fins al trencant del Puig de les 
Cadiretes.
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ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA 
DE GIRONA

BIBLIOTECA JULIÀ CUTILLER

Xerrada sobre astronomia
PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
(ACTIVITATS ADAPTABLES A CADA NIVELL)

 Tot l’any. Hores a convenir, 

preferiblement tardes a 

partir de les 19.30 h

 2 hores aproximadament 

per sessió individual

 Observatori Astronòmic del Centre 

Cultural Can Roig - C/ Lleó I, 2

 120 € + IVA

 Contacte: 

Rafael Balaguer • T. 626 229 549 

(Trucades a partir de les 20 h.) 

presidencia@astrogirona.cat 

www.astrogirona.cat

 △ Xerrada sobre astronomia adaptada a 
les necessitats del centre. A continuació, 
observació astronòmica dels objectes 
disponibles en la data escollida.

 △ També es pot programar un Curs d’astronomia 
complet (14 sessions

Llibres a cabassos
PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 ANYS)

 Curs escolar

 El material es pot tenir en 

préstec durant 3 mesos

 Llar d’infants El Carrilet i/o 

llar d’infants El Niu

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Equip de la Biblioteca: Begoña Alvarez, 

Marta Ventura i Olga Pascual 

T. 972 830 008 

biblioteca@llagostera.cat

 △ La biblioteca visita la llar d’infants: 
Llibres a cabassos.

 △ Préstec de lots de llibres itinerants.
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Aprèn, imagina i crea 
a la biblioteca!
EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1R)

 Curs escolar (mes d’abril exclòs)

 1 hora aproximadament

 Biblioteca Julià Cutiller - C/ Lleó I, 2

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Equip de la Biblioteca: Begoña Alvarez, 

Marta Ventura i Olga Pascual 

T. 972 830 008 

biblioteca@llagostera.cat

Aprèn, imagina i crea a la biblioteca! Visita di-
rigida a alumnes de 1r.

El grup-classe es divideix en dos i s’intercanvien 
les activitats.

 △ Activitat I. Explicació de la Biblioteca donant 
peu a la participació i al debat. Jocs de Biel 
i Teca: assimilació dels continguts amb les 
imatges de la Biblioteca i les actituds correctes 
i incorrectes i elements fora de lloc.

Recomanacions literàries.

 △ Activitat II. Lectura d’un àlbum il·lustrat i 
activitat/joc relacionada. Aquesta tipologia 
de llibre és una eina educativa per al 
desenvolupament lector, emocional i estètic 
dels lectors novells. 

Activitat basada en l’obra Petra de Marianna 
Coppo, Ed. Joventut. Els infants crearan la seva 
pròpia Petra després de la lectura de l’obra per 
part del personal de la Biblioteca.

BIBLIOTECA JULIÀ CUTILLER
Descobrint la biblioteca 
amb en Biel i la teca
EDUCACIÓ INFANTIL (P4 I P5)

 Curs escolar (mes d’abril exclòs)

 1 hora aproximadament

 Biblioteca Julià Cutiller - C/ Lleó I, 2

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Equip de la Biblioteca: Begoña Alvarez, 

Marta Ventura i Olga Pascual 

T. 972 830 008 

biblioteca@llagostera.cat

L’escola visita la biblioteca. Visites guiades als 
alumnes dels cursos de P4 i P5

 △ Joc d’en Biel “Si ho fem bé en Biel està 
content”: dinàmica per conèixer la Biblioteca 
d’una manera lúdica i participativa

 △ Jocs d’observació i ordenació de seqüències 
per a consolidar els coneixements bàsics 
adquirits a l’activitat anterior

 △ Narració d’un conte i/o temps lliure per a la 
manipulació de fons per part dels alumnes.

 △ Per als alumnes de P4 activitat creativa 
relacionada amb els personatges d’en Biel 
i la Teca.

 △ Per als alumnes de P5 explicació del conte 
Quants arbres fan un bosc de Barroux. Ed. 
Símbol i/o La petita llavor de Mar Benegas, 
Ed. Akiara + activitat de plantació de llavors.



ÍNDEX ↑ | 7GUIA DE RECURSOS EDUCATIUS Llagostera / 2022 - 2023

BIBLIOTECA JULIÀ CUTILLER
Un matí de por a la biblioteca!
EDUCACIÓ PRIMÀRIA (2N)

 Curs escolar (mes d’abril exclòs)

 1 hora aproximadament

 Biblioteca Julià Cutiller - C/ Lleó I, 2

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Equip de la Biblioteca: Begoña Alvarez, 

Marta Ventura i Olga Pascual 

T. 972 830 008 

biblioteca@llagostera.cat

Un matí de por a la biblioteca! Visita dirigida a 
alumnes de 2on.

El grup-classe es divideix en dos i s’intercanvien 
les activitats.

 △ Activitat I. Explicació de la Biblioteca donant 
peu a la participació i al debat.

Recomanacions. Breu explicació de les guies 
CLER (qui en forma part, criteris de selecció, 
objectius,…) i recomanació d’alguns dels 
últims llibres que hi apareixen

 △ Activitat II. Presentació i lectura del conte 
Un sopar de por de Xavier Salomó i Meritxell 
Martí, ed. Cruïlla + Activitat/joc dirigida 
relacionada.

Dinàmica lliure: elaboració d’un barret de xef o 
medalla guia Michelin personalitzades.

Per a aquells alumnes que hagin acabat 
qualsevol de les activitats abans de temps, 
tindrem preparat un racó amb una selecció de 
llibres de consulta lliure.

De felicitat i monstres 
va la cosa?
EDUCACIÓ PRIMÀRIA (3R)

 Curs escolar (mes d’abril exclòs)

 1 hora aproximadament

 Biblioteca Julià Cutiller - C/ Lleó I, 2

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Equip de la Biblioteca: Begoña Alvarez, 

Marta Ventura i Olga Pascual 

T. 972 830 008 

biblioteca@llagostera.cat

De felicitat i monstres va la cosa? Visita diri-
gida a alumnes de 3r.

El grup queda repartit en dos i s’intercanvien les 
dues activitats.

 △ Activitat I. Explicació de la Biblioteca donant 
peu a la participació i al debat.

Recomanacions. Breu explicació de les guies 
CLER (qui en forma part, criteris de selecció, 
objectius, …) i recomanació d’alguns dels últims 
llibres que hi apareixen.

 △ Activitat II. Lectura de l’àlbum “El venedor 
de felicitat” de Davide Calì i Marco Somà i 
editat per Libros del Zorro Rojo + Activitat/joc 
dirigida relacionada i anomenada “Fes el teu 
propi pot de la Felicitat”

Lectura del llibre de poesia Monstràleg: un 
catàleg de monstres (que no existeixen) de 
Raquel Gu i editat per B de Blok + Activitat/joc 
dirigida relacionada en la que elaboraran el seu 
propi monstre deixant anar la imaginació i fer 
una poesia sobre el personatge.

Aquells alumnes que acabin qualsevol de les 
activitats abans de temps podran fer ús del 
petit racó amb una selecció de llibres
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Centre d’interpretació 
de Llagostera
LES ACTIVITATS S’ADAPTEN ALS DIFERENTS NIVELLS DELS ALUMNES

 Tot l’any. De dilluns a divendres de 9 a 14 h

 De 40 a 90 minuts. Segons activitat i nivell

 Can Caciques - Carrer Olivareta, 38

 L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de 

Llagostera subvenciona l’activitat per a:

• 2 cursos de l’escola Lacustària 

(4 grups/classe)

• 2 cursos de l’escola Puig de les 

Cadiretes (4 grups/classe)

• 2 cursos de l’institut (4 grups/classe)

 Cal fer reserva prèvia. Grups 

de màxim 20/25 alumnes

 Contacte: 

Can Caciques • T. 972 830 005 

cancaciques@llagostera.cat

Us oferim un recorregut per la història de Llagos-
tera, una bona manera d’aprendre la història del 
nostre país. Des de la prehistòria fins al segle XIX 
amb els oficis tradicionals, passant per  l’època 
medieval i moderna, els alumnes poden descobrir 
el passat de manera directe i entenedora. Si us in-
teressen activitats concretes us oferim:

 △ El ganivet de taper. Activitat per donar a conèixer 
l’evolució de la indústria surera a Llagostera.

 △ La banasta de carboner. Activitat sobre 
la producció i l’ús de l’energia elèctrica 
comparant les actuals fons d’energia domèstica 
amb les antigues, basades en el carbó vegetal 
extret dels boscos del voltant de Llagostera.

 △ Els oficis antics. Evolució dels oficis 
tradicionals: tapers, pagesos, carboners,  
cistellers i esclopeters. 

 △ Un viatge a la prehistòria. A través de l’evolució 
de les eines utilitzades per l’home prehistòric es 
descobreix el paleolític, l’època de l’home caçador 
i recol·lector, i el neolític amb les primeres 
comunitats humanes que es fan se dentàries i 
amb l’aparició de l’agricultura i la ramaderia.

Totes les activitats van acompanyades d’un 
dossier de treball per a l’alumne.

CAN CACIQUESBIBLIOTECA JULIÀ CUTILLER
Desafiant la teva ment 
a la biblioteca!
EDUCACIÓ PRIMÀRIA (4T)

 Curs escolar (mes d’abril exclòs)

 1 hora aproximadament

 Biblioteca Julià Cutiller - C/ Lleó I, 2

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Equip de la Biblioteca: Begoña Alvarez, 

Marta Ventura i Olga Pascual 

T. 972 830 008 

biblioteca@llagostera.cat

Desafiant la teva ment a la biblioteca! Visita 
dirigida a alumnes de 4t.

El grup queda repartit en dos i s’intercanvien les 
dues activitats.

 △ Activitat I Explicació de la Biblioteca donant 
peu a la participació i al debat.

Recomanacions. Breu explicació de les guies 
CLER (qui en forma part, criteris de selecció, 
objectius, …) i recomanació d’alguns dels últims 
llibres que hi apareixen.

 △ Activitat II Dinàmica dirigida a partir dels 
llibres Enigmes: desafia la teva ment amb 25 
històries de misteri i/o Enigmes: desafia la teva 
ment amb 25 misteris de la història d’Ana Gallo, 
editats per Zahorí Books.

Dinàmica lliure en la que els infants hauran 
d’elaborar el seu carnet de detectiu.

Per a aquells alumnes que hagin acabat 
qualsevol de les activitats abans de temps, 
tindrem preparat un racó amb una selecció de 
llibres de consulta lliure.
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CASA DE LES VÍDUES
Vine a conèixer-la
6È DE PRIMÀRIA

 D’octubre a maig. Horari a 

concretar segons dia

 1 hora aproximadament

 Casa de les Vídues - Pl. Llibertat, 1

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Xarli Salas • T. 972 831 995 

joventut@llagostera.cat
Veniu a conèixer els recursos que s’ofereixen a 
l’edifici de la Casa de les Vídues. Visitarem l’Espai 
jove CLV i l’Espai Educatiu Reaprèn.

Aprendre a emprendre
SECUNDÀRIA. CONCRETAMENT ALUMNES D’EMPRENEDORIA

 Data a concretar durant el curs escolar

 1 hora aproximadament

 Casa de les Vídues - Pl. Llibertat, 1

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Mireia Malagón i Dausà • T. 972 831 995 

educacio@llagostera.cat

Xerrada d’un jove emprenedor/a llagosterenc/a 
que té per objectiu donar una visió real i més pro-
pera als alumnes de secundària sobre l’emprene-
doria.  A través de la seva experiència personal, el 
jove explica quin ha estat el procediment que ha 
seguit per crear la seva pròpia empresa, quins en-
trebancs ha hagut de superar i qui l’ha ajudat al 
llarg del procés de construcció del seu projecte.
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Competències emocionals 
assistides per cavalls
SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

 Curs escolar, de setembre a juny

 Dues opcions:

• 3 hores al matí i 2 a la tarda 

(hi ha àrea de pícnic)

• 3 hores

 Centre d’Equitació Cavall de Mar 

Veïnat de Gaià - Llagostera

 Preu especial per a centres educatius 

i ens locals de Llagostera:

• Activitat 3 hores: 30 €/alumne

• Activitat 5 hores: 50 €/alumne

 Contacte: 

Marta Planella Castro • T. 615 606 613 

cavalldemar@gmail.com

Activitat assistida amb cavalls que es fa peu a 
terra. A través d’un seguit d’exercicis que s’han 
de fer individualment en uns casos i en equip en 
uns altres, els alumnes i els seus responsables 
descobreixen habilitats i adquireixen eines que 
els ajudaran en el creixement personal. Espe-
cialment indicat en moments de canvis, com pot 
ser un canvi de cicle o de semestre. A través dels 
cavalls, tots els implicats adquireixen informació 
molt valuosa que es pot utilitzar en tota l’activitat 
posterior en tots els àmbits.

Visites escolars
EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

 Curs escolar, de setembre a juny

 3 h (hi ha àrea de pícnic si es 

vol allargar amb dinar)

 Centre d’Equitació Cavall de Mar 

Veïnat de Gaià - Llagostera

 15 €/alumne

 Contacte: 

Marta Planella Castro • T. 615 606 613 

cavalldemar@gmail.com

Visita al Centre d’Equitació. Inclou una xerrada 
sobre etologia i fisiologia equina, una activitat 
amb cavalls i un taller temàtic sobre el món del 
cavall. Totes les activitats s’adapten a les edats 
dels alumnes i es realitzen en un entorn controlat 
i segur.

CAVALL DE MAR 
CENTRE D’EQUITACIÓ DE LLAGOSTERA
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Els ocells de les Gavarres: 
sessió d’anellament 
científic d’aus
DE CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA FINS A BATXILLERAT

 Curs escolar, de setembre a juny

 Mitja jornada (3 h)

 Can Vilallonga (Cassà de la Selva) o, si és 

possible, a l’entorn del centre educatiu

 10 €/alumne 

(Consultar subvencions disponibles)

 Contacte: 

Maria Piferrer Saurí • T. 972 643 695 

mpiferrer@gavarres.cat

L’anellament és una oportunitat per observar de 
prop els ocells que habiten a les nostres Gavarres. 
Sabrem quines espècies tenim, quines dades re-
cull l’anellador i quina informació li aporten. 
Perquè viuen aquí? Què necessiten? I quin és el 
seu cant? Son preguntes que contestarem amb 
una passejada guiada per l’entorn natural de les 
Gavarres. Per desenvolupar un treball sistemàtic 
i que els alumnes treguin les seves conclusions 
treballarem un dossier de camp.

Els boscos de les Gavarres
DE CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA FINS A BATXILLERAT

 Curs escolar, de setembre a juny

 Mitja jornada (3 h) o bé 

jornada sencera (5 h)

 Can Vilallonga (Cassà de la Selva) o, si és 

possible, a l’entorn del centre educatiu

 8 €/alumne mitja jornada i 10€/alumne 

jornada sencera 

(Consultar subvencions disponibles)

 Contacte: 

Maria Piferrer Saurí • T. 972 643 695 

mpiferrer@gavarres.cat

Mitjançant l’observació, la investigació, l’expe-
rimentació i la presa de dades organitzades els 
alumnes aniran definint les característiques 
pròpies del nostre bosc: el bosc mediterrani. 
Treballarem per grups i un dossier, el mètode 
científic de l’inventari forestal prenent dades de 
forma organitzada i extraient-ne conclusions. 
També parlarem de les activitats humanes que 
han influït i influeixen en el paisatge, presen-
tant-lo com un element identitari i històric de la 
nostra comunitat.

CONSORCI DE LES GAVARRES
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Etnobotànica a les Gavarres
EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

 Curs escolar, de setembre a juny

 Mitja jornada (3 h) o bé 

jornada sencera (5 h)

 Can Vilallonga (Cassà de la Selva) o, si és 

possible, a l’entorn del centre educatiu

 8 €/alumne mitja jornada i 10€/alumne 

jornada sencera 

(Consultar subvencions disponibles)

 Contacte: 

Maria Piferrer Saurí • T. 972 643 695 

mpiferrer@gavarres.cat

Quines plantes aprofitem actualment? Quines i 
per què s’utilitzaven abans? Són preguntes que 
farem als alumnes només començar per anar 
desgranant quines plantes del bosc mediterrani 
tenen propietats curatives, alimentàries, cosmè-
tiques, etc. I com les podem reconèixer. Farem 
especial atenció a la pèrdua de coneixement que 
hi ha hagut i reactivarem aquest vincle entre no-
saltres i el nostre entorn natural.

CONSORCI DE LES GAVARRES
L’empremta de les 
activitats humanes
EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

 Curs escolar, de setembre a juny

 Mitja jornada (3 h) o bé 

jornada sencera (5 h)

 Can Vilallonga (Cassà de la Selva) o, si és 

possible, a l’entorn del centre educatiu

 8 €/alumne mitja jornada i 10€/alumne 

jornada sencera 

(Consultar subvencions disponibles)

 Contacte: 

Maria Piferrer Saurí • T. 972 643 695 

mpiferrer@gavarres.cat
Can Vilallonga ofereix un exemple típic de pro-
pietat dedicada a l’explotació forestal i agrícola. 
Una passejada per l’entorn ens permet parlar 
de la vida a bosc i al mas. Farem un apropament 
pels més menuts als oficis tradicionals que es do-
naven a casa nostra no fa masses anys: pelador, 
carboner i bosquetà. I és una ocasió per parlar 
d’unes maneres de fer més respectuoses amb 
l’entorn i per generar una actitud crítica respecte 
les actuals i les que desenvolupem cada un de no-
saltres.
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El paisatge de les Gavarres
CICLE SUPERIOR

 Curs escolar, de setembre a juny

 Es pot treballar durant tot el curs 

educatiu o fer-ho de forma intensiva.

• Bloc I: cinc hores de classe 

i un dia de sortida

• Bloc 2: quatre hores de 

classe i un dia de sortida

• Bloc 3: quatre hores de classe 

i un mig dia de sortida

• Bloc 4: mínim una hora de classe

 A l’entorn gavarrenc del centre educatiu

 200 €/classe 

(Consultar subvencions disponibles)

 Contacte: 

Maria Piferrer Saurí • T. 972 643 695 

mpiferrer@gavarres.cat

És una unitat didàctica per treballar les Gavarres 
durant tot el curs escolar. Per una banda l’escola 
ha d’adaptar el material que li proporcionarem 
al seu entorn i a les especificitats de cada grup i 
amb el monitoratge del Consorci de les Gavarres 
es realitzarien tres sortides al massís. 

 △ BLOC1: passat. Es tractarien els processos 
històrics d’alteració del paisatge i l’empremta 
que ens han deixat. Es realitzaria una sortida a 
can Caciques.

 △ BLOC2: present. Com son avui les Gavarres? 
Apartat més descriptiu dels valors naturals. La 
sortida es faria en una zona de bosc propera a 
l’escola i es faria un inventari forestal.

 △ BLOC3: futur. Quina serà la nostra petjada? 
Apartat dinàmic per tal que els alumnes 
s’impliquin en la conservació del massís i 
prenguin la responsabilitat dels seus actes. 
Sortida per conèixer de primera mà algun dels 
protagonistes que intervenen en la gestió de les 
Gavarres.

 △ BLOC4: dur a terme un acció de difusió dels 
coneixements que han adquirit els alumnes: 
organització d’una xerrada o la redacció d’un 
article. En funció del grup.

Les rieres de les Gavarres
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

 Curs escolar, de setembre a juny

 Mitja jornada (3 h) o bé 

jornada sencera (5 h)

 Can Vilallonga (Cassà de la Selva) o, si és 

possible, a l’entorn del centre educatiu

 8 €/alumne mitja jornada i 10€/alumne 

jornada sencera 

(Consultar subvencions disponibles)

 Contacte: 

Maria Piferrer Saurí • T. 972 643 695 

mpiferrer@gavarres.cat

Els cursos d’aigua del nostre entorn amaguen una 
gran riquesa natural. Amb una sessió de mos-
treig científic de fauna aquàtica especialment 
adaptada tindran l’oportunitat d’observar i mani-
pular directament diverses espècies difícilment 
observables en altres circumstàncies. També in-
troduirem aspectes teòrics com el funcionament 
de l’ecosistema fluvial, el paper del bosc de ribera 
i l’impacte que generem els humans.

CONSORCI DE LES GAVARRES



ÍNDEX ↑ | 14GUIA DE RECURSOS EDUCATIUS Llagostera / 2022 - 2023

CONSORCI DE LES GAVARRES
El suro: un món 
per descobrir
CICLE MITJÀ I SUPERIOR DE PRIMÀRIA I PRIMER I SEGON CICLE DE 
SECUNDÀRIA

 Curs escolar, de setembre a juny

 Mitja jornada (3 h) o bé 

jornada sencera (6 h)

 Als boscos de Can Vilallonga i a una 

fàbrica de taps de Cassà de la Selva

 8 €/alumne mitja jornada i 10€/alumne 

jornada sencera 

(Consultar subvencions disponibles)

 Contacte: 

Maria Piferrer Saurí • T. 972 643 695 

mpiferrer@gavarres.cat

Començarem en una sureda de Can Vilallonga 
per explicar les característiques ecològiques de 
l’alzina surera i la gestió forestal actual, portarem 
una destral de pelar i pannes amb l’evolució mor-
fològica del suro amb les diferents peles. Després 
ens traslladarem amb autobús a la fàbrica on 
veurem el procés industrial de transformació del 
suro per obtenir un tap de vi. Mostrarem les di-
ferents fases des de que el suro arriba, fins que 
es converteix en un tap. Acabarem al laboratori 
on experimentarem amb els controls de qualitat 
que es realitzen.

Productes de les Gavarres: 
farina, calç, terrissa i gel
DE PRIMÀRIA FINS A BATXILLERAT

 Curs escolar, de setembre a juny

 Mitja jornada (3 h) o bé 

jornada sencera (5 h)

 Can Vilallonga (Cassà de la Selva) o, si és 

possible, a l’entorn del centre educatiu.

 8 €/alumne mitja jornada i 10€/alumne 

jornada sencera 

(Consultar subvencions disponibles)

 Contacte: 

Maria Piferrer Saurí • T. 972 643 695 

mpiferrer@gavarres.cat

Quina és l’activitat d’explotació de les Gavarres 
que duien a terme els habitants del teu poble? 
Què n’ha quedat? Quin paisatge ha deixat? 
Aquestes són les preguntes que resoldrem amb 
una sessió teòrica a l’aula i una passejada per 
l’entorn gavarrenc més proper. Ho farem des 
d’una perspectiva història però també actual, in-
cidint en la generació d’un esperit crític entre els 
alumnes davant les actuals activitats d’explotació 
forestal, l’estat amb què es troben les restes de les 
passades activitats (patrimoni cultural) i quines 
accions podem emprendre nosaltres.
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Visita guiada
ES POT ADAPTAR EL CONTINGUT EDUCATIU A QUALSEVOL EDAT

 De dilluns a divendres de 9 a 15 h. 

Cal concertar dia i hora

 1 h (depenent del nombre d’alumnes)

 Deixalleria municipal - C/ Migjorn, 7

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 

T. 972 831 707 

mediambient@llagostera.cat

Visita guiada a la deixalleria municipal de Lla-
gostera. Recorregut per les instal·lacions, on s’ex-
plica com es tracten els diferents residus i la seva 
destinació. El contingut  s’adapta als diferents ni-
vells educatius i a les necessitats del professorat.  
També es realitzen jocs educatius per treballar 
els coneixements adquirits durant la visita.

El blau de les Gavarres
CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA

 Curs escolar, de setembre a juny

 Es pot treballar durant tot el curs 

educatiu o fer-ho de forma intensiva.

• Bloc I: dues hores de classe 

i un dia de sortida

• Bloc 2: dues hores de classe 

i un dia de sortida

• Bloc 3: dues hores de classe 

i un dia de sortida

• Acció final: 1 hora

 A l’entorn del centre educatiu

 200 €/classe 

(Consultar subvencions disponibles)

 Contacte: 

Maria Piferrer Saurí • T. 972 643 695 

mpiferrer@gavarres.cat

És una unitat didàctica (UD) per treballar l’aigua 
-i en concret la present a les Gavarres- durant tot 
el curs escolar, realitzant un bloc cada trimestre; 
o bé, és poden concentrar els tres blocs en un de 
sol. Cada bloc es composa d’una activitat per fer 
a l’aula (que l’escola haurà d’adaptar segons les 
característiques del seu grup), una sortida amb 
els monitors del Consorci i una activitat de con-

solidació de la mateixa a l’aula. La UD acaba amb 
un activitat final per lligar els tres blocs.

 △ BLOC1: estat gasós. Descripció d’aquest estat 
de l’aigua i com aquest el trobem present al 
massís i quines conseqüències té.

 △ BLOC2: estat sòlid. Descripció d’aquest estat 
de l’aigua i a través del patrimoni cultural 
etnològic -els pous de glaç- tractarem la seva 
presència a les Gavarres, analitzant la situació 
actual; i, per tant, tractant el tema del canvi 
climàtic.

 △ BLOC3: Estat líquid. Es qüestionarà l’origen 
de l’aigua dels rius i rieres de les Gavarres, 
treballarem l’orografia i el cicle de l’aigua.

 △ ACCIÓ FINAL: Elaboració d’un mural amb els 
continguts apresos dels tres blocs i gravació 
d’un vídeo explicant el que han dibuixat.

CONSORCI DE LES GAVARRES DEIXALLERIA MUNICIPAL
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Concert didàctic
DE 1R A 3R DE PRIMÀRIA O BÉ DE 4T A 6È, SEGONS ALLÒ ACORDAT AMB 
EL CENTRE

 Un matí de dia laborable del 

darrer trimestre (Cal acordar-lo 

amb 4 mesos d’antelació)

 50 minuts

 Teatre del Casino Llagosterenc

 525 €

 Contacte: 

Gina Reyner 

T. 626 347 679 - 972 805 172 

escolademusicacasino@gmail.cat

Cinc professors de l’Escola de Música guien 
un concert, tocant i comentant un repertori  al 
voltant d’una temàtica musical triada. Es tracta 
d’una sessió educativa convertida en un espec-
tacle lúdico-musical per la participació, com a 
intèrprets, dels propis alumnes de l’Escola de 
Música/Primària, que toquen al moment obres i 
exemples il·lustratius d’allò que s’està explicant. 
Els infants tenen l’ocasió d’escoltar en directe 
violins, guitarres, clarinets,  flautes travesseres, 
piano, viola o violoncel tocats pels seus com-
panys i professors, i també l’orquestra, conjunts 
i grups corals. L’última peça és un moment de 
pràctica col·lectiva amb participació del públic, 
acordant-ne, si s’escau, el tipus de treball amb 
els mestres de música de les escoles.

El concert i temàtiques musicals s’adeqüen a les 
edats de 1r a 3r, o bé de 4t a 6è. Les temàtiques a 
triar són:

a) El ritme i les figures rítmiques

b) Els instruments i les famílies instrumentals

c) Les qualitats del so

d) Els elements del llenguatge musical

e) Els estils artístics.

ESCOLA DE MÚSICA DE LLAGOSTERA
Concert didàctic 
“Jazz, Pop, Funk, Rock & Cia”
1R, 2N, 3R O 4T D’ESO

 Un matí de dia laborable del 

darrer trimestre (Cal acordar-lo 

amb 4 mesos d’antelació)

 50 minuts

 Teatre del Casino Llagosterenc

 620 €

 Contacte: 

Gina Reyner 

T. 626 347 679 - 972 805 172 

escolademusicacasino@gmail.cat

Quatre professors de l’Escola de Música, junta-
ment amb un integrant de reconegut grup de 
rock guien un concert, tocant i comentant un re-
pertori de música moderna: “La història del Jazz, 
Pop, Funk, Rock & Cia.”

Es tracta d’una sessió didàctica i dinàmica, 
il·lustrada per exemples en directe, alguns d’ells 
interpretats per alumnes l’Escola de Música/
Secundària que toquen per als seus companys i 
amics. La última peça del concert és un moment 
de pràctica col·lectiva amb participació del pú-
blic. Si s’escau, s’acorda un treball preparatori 
amb el professor/a de música de l’IES.
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Taller de nadons
P1 I P2 EN GRUPS DE 8-10 NADONS

 Al segon i/o tercer trimestre, 

una sessió setmanal durant 2, 

4 o 6 setmanes (a triar)

 30 minuts per grup de 8-10 

nadons / mínim 4 grups per dia 

/ Tallers de 2, 4 o 6 dies

 Llar d’infants

 Preu orientatiu per al taller de 4 dies (2h 

per dia, per a 4 grups de 30 min.) 

Total: 380€ 

Activitat subvencionada per l’àrea 

d’Educació de l’Ajuntament de Llagostera. 

S’ha de fer a partir del gener de 2023.

 Contacte: 

Gina Reyner 

T. 626 347 679 - 972 805 172 

escolademusicacasino@gmail.cat

Sessions musicals de 30 minuts, per a nadons de 
un i dos anys, per fer-los viure la música de bens 
petits mitjançant cançons, jocs de falda, jocs amb 
instruments, petites danses i audicions.

Vine a descobrir-la!
CICLE INICIAL

 Curs escolar. Dimecres matí

 1 h

 Escola Municipal d’Art Pere Mayol 

Pl. Llibertat, 1

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Mariona Puigbaldoyra • T. 972 831 995 

escoladart@llagostera.cat 

www.casadelesvidues.cat

Veniu a conèixer l’Escola Municipal d’Art Pere 
Mayol. Us ensenyarem les instal·lacions de l’es-
cola. A més a més, farem un taller artístic que els 
nens es podran emportar a casa.

ESCOLA DE MÚSICA 
DE LLAGOSTERA

ESCOLA MUNICIPAL D’ART
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Visita guiada 
intervencions Land Art
SECUNDÀRIA

 Setembre - desembre

 2 h

 Can Llambí

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Mariona Puigbaldoyra • T. 972 831 995 

escoladart@llagostera.cat 

www.casadelesvidues.cat

Visita guiada i taller a les intervencions del 
Festival Art&Gavarres on els alumnes podran 
descobrir què és el land art i els artistes que en 
formen part.

ESCOLA MUNICIPAL D’ART
Exposició: Plantes 
silvestres. La flora 
local oblidada
CICLE MITJÀ I SUPERIOR

 Gener i febrer

 1 h

 Escola Municipal d’Art Pere Mayol 

Pl. Llibertat, 1

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Mariona Puigbaldoyra • T. 972 831 995 

escoladart@llagostera.cat 

www.casadelesvidues.cat

Una exposició per fer valer el patrimoni natural 
i cultural de les nostres contrades, i recuperar i 
popularitzar els usos que els nostres avantpas-
sats donaven a les plantes silvestres.

Disposem de dossier pedagògic per treballar a 
l’aula.
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Rutes per l’entorn
SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

 Qualsevol dia excepte els dimecres 

Tardor: octubre i 1a quinzena de 

novembre. Primavera: 2a quinzena 

de març i abril i maig sencers.

 Tot un matí

 Entorn de Llagostera

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Joan Sàbat • T. 675 762 283 

Observacions: Uns dies abans de 

la ruta, els organitzadors voldran 

mantenir una reunió de coordinació 

amb el professorat acompanyant.

Proposta de rutes a peu per descobrir racons de 
l’entorn de Llagostera:

 △ Ruta aprofitament hidràulic del Ridaura 
Ruta a peu direcció a Sant Llorenç, passar per 
Can Puig, Can Carreras, seguint el Ridaura fins 
a arribar a la resclosa del molí de Can Moner, 
passant pel reg que portava l’aigua del molí de 
Can Nadal.

 △ Ruta de la riera de Salenys i de Panedes 
Ruta a peu que surt del carril bici, passa per la 
riera de Salenys, la font de Panedes, el Pi gros, 
Can Morató, la font de Sant Ampèlit i el Pla de 
Panedes.

 △ Ruta de Sant Llorenç i de la font de la taverna 
Ruta a peu direcció al pla de Sant Llorenç, per 
continuar cap a l’ermita de Sant Llorenç, el 
puig de la Guàrdia, Can Crispins, la font de la 
Taverna i Can Puig.

ESTACIÓ DEPURADORA 
D’AIGÜES RESIDUALS

GRUP EXCURSIONISTA 
BELL MATÍ

Visita guiada
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

 Curs escolar, de setembre a juny

 A concretar

 EDAR Cassà de la Selva

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Anna Crivillé i Tura - Tècnic Departament 

de Tecnologia i Operació 

Àrea Sanejament Aigües Residuals  

T. 935 672 800 

acriville@gencat.cat
Visita guiada a l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals de Cassà de la Selva, planta depura-
dora compartida pels municipis de Cassà de la 
Selva i Llagostera.
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Diversos tallers
PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

 Curs escolar

 De 2 a 3 h, depenent de 

l’activitat que es vulgui fer

 Jardins de Mas Maiensa 

Veïnat de Bruguera, 7

 A consultar. Dependrà de 

l’activitat que es porti a terme

 Contacte: 

Teresa Puértolas • T. 663 051 549 

masmaiensa@masmaiensa.com 

www.masmaiensa.com

Als Jardins de Mas Maiensa podeu fer diversos 
tallers de jardineria, hort, remeis naturals o 
jocs tradicionals, adaptats als diferents nivells 
educatius.

També podeu fer una visita per conèixer les dife-
rents plantes del jardí, el bosc mediterrani i els 
prats on pasturen les vaques aubrac envoltades 
d’un medi natural sostenible.

JARDINS MAS MAIENSA MAS ROIG II
Centre d’interpretació 
de la sostenibilitat
PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I ESTUDIS SUPERIORS

 Tot l’any

 Segons tipus d’activitats a 

desenvolupar, sobre aspectes científics, 

tecnològics, naturalistes, agraris, 

ramaders, culturals o socials

 Paratges del Mas Roig

 Activitat sense ànim de lucre. 

2 € per alumne, destinats íntegrament 

a l’Associació Amics del Mas Roig

 Grups de màxim 5 persones. Per a grups 

superiors, consultar la viabilitat de 

l’activitat i el tipus de format possible

 Contacte: 

Dr. Francesc Sureda • T. 678 403 374 

www.masroig.org

Experiència d’ecologia profunda, agermanant 
ciència, tecnologia i medi ambient. Visita d’una 
masia evolutiva-adaptativa, fruit de la transfor-
mació de una casa de pagès tradicional en una 
masia del segle XXI, que aprofita el seu hàbitat 
i el seu entorn per mostrar científicament que 
la natura i els espais humanitzats són perfecta-
ment compatibles.

Hi trobareu: Com la llum es converteix en tre-
ball, generació d’energia amb una micro xarxa 
smart grid, museu de les deixalles, observatori 
astronòmic, hort ecològic i granja, gran biodi-
versitat de flora i fauna, bosc mediterrani, co-
rriols de lleure i Via Verda.
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Conscienciació
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA (1) / 3R D’ESO (2)

 Tot l’any

 50 minuts

 Centre educatiu

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Josep Martínez • T. 652 140 785 

caporal1007@llagostera.cat
 △ Què fa la policia local de Llagostera? (1):  
Xerrada/taller per donar a conèixer les 
funcions de la Policia local.

 △ Festa major normalitzada (2): Treball 
transversal per prevenir conductes de 
violència masclistes i lgtbifòbiques als espais 
públics, conseqüències del consum d’alcohol i 
altres substàncies.

MUSEU EMILI VILÀ POLICIA LOCAL
Visita guiada
6È PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

 Del mes de març al mes d’octubre

 2 h

 Museu Emili Vilà - C/ Sant Pere, 27

 3 € (majors de 12 anys)

 Contacte: 

Jeffrey Martí Vilagran • T. 669 411 940 

info@museuvila.com 

jeffreymartivi@gmail.com

Visita guiada al Museu Vilà per a conèixer la 
vida, l’obra i els diversos estils que va treballar 
l’artista.



ÍNDEX ↑ | 22GUIA DE RECURSOS EDUCATIUS Llagostera / 2022 - 2023

Espurnes a l’aula
SECUNDÀRIA

 Curs escolar

 A concretar amb el centre educatiu

 Institut de Llagostera

 Activitat finançada externament a 

través de suports públics i/o privats

 Contacte: 

Artur Comas • T. 699 23 32 16 

festivalespurnes@latornada.cat

Creació i desenvolupament d’un espectacle 
inèdit per a la propera edició del festival 
Espurnes. La intenció és que els alumnes 
puguin fer-se molt seva aquesta proposta, 
que pretén acostar la música i la gestió d’un 
esdeveniment així a les aules, perquè la treballin 
i la desenvolupin conjuntament amb els 
organitzadors fins a veure-la enllestida durant 
les dates de l’Espurnes.

Apropem el mercat de 
treball als joves del municipi
ADREÇAT A JOVES DE 4T ESO, 1R I 2N DE BATXILLERAT

 De novembre a maig

 50 minuts

 Institut de Llagostera

 Activitat gratuïta

 Contacte: 

Roger Sala • T. 617 754 295 

borsatreball@llagostera.cat

Llagostera Activa és un servei de promoció de 
l’activitat econòmica del territori; gira al voltant 
de temàtiques complementaries com ara l’ocu-
pació, la intermediació laboral, la formació per 
al treball, la creació i dinamització d’empreses, 
les fires i mercats, el turisme, el comerç i les em-
preses. Els orígens d’aquest servei es remunten al 
projecte de Transformació Integral de Pla de Ba-
rris que es va executar entre els anys 2009 i 2019.

Conjuntament amb la persona referent d’Ocu-
pació Juvenil de Llagostera s’ofereixen activitats 

per apropar el mercat de treball als joves del 
municipi. Per al proper curs 2022-23 s’ofereixen 
dues activitats:

 △ Coneix el mercat de treball de Llagostera 
Taller per adquirir coneixements de la realitzat 
del mercat de treball de Llagostera. Sortides 
professionals, condicions de treball i futur 
laboral.

 △ Busco feina, per on començo? Taller 
participatiu amb els conceptes clau per 
desenvolupar-se correctament en la recerca de 
feina per els períodes de l’any on els joves tenen 
més disponibilitat i oportunitats laborals.

LLAGOSTERA ACTIVA 
I OCUPACIÓ JUVENIL

FESTIVAL ESPURNES 
(SOTRAC I LA TORNADA)
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