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1.Presentació
Aquesta guia informa de projectes i activitats vinculades amb l’art adreçats a l’alumnat
dels centres educatius de la ciutat, en els quals aquest hi participa com a creador,
intèrpret o espectador.
Hi ha projectes que provenen d’iniciatives dels mateixos centres, ja siguin duts a terme
per un de sol o per una xarxa de centres, entitats i serveis. Altres projectes es
proposen des de diferents entitats o serveis. La majoria de projectes es duen a terme
amb la implicació, el treball cooperatiu i en xarxa dels centres educatius, les entitats i
els serveis. Totes les activitats tenen l’objectiu de contribuir a l’èxit educatiu dels
infants i joves en el marc de Badalona, com a ciutat educadora. Les activitats
proposades tenen en compte, també, els 7 Principis de l’aprenentatge:
1. L’alumnat ha de ser el centre de l’aprenentatge.
2. L’aprenentatge és un procés de naturalesa social.
3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge.
4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.
5. L’esforç és clau per a l’aprenentatge.
6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.
7. Aprendre consisteix a construir connexions horitzontals entre àrees de coneixement
i matèries que promoguin la translació de les estructures de coneixement a situacions
noves.
La Guia Arts i escola està inclosa, també, a la Guia d'activitats educatives del curs
2019-20 i s’actualitza periòdicament.
Serveis i entitats promotores:
- Ajuntament de Badalona:
Badalona Comunicació SA
Badalona Cultura
Centre de Recursos i Assessorament a les Dones (CRAD)
Conservatori Professional de Música de Badalona
Espai Betúlia
Museu de Badalona
Oficina de Turisme de Badalona
Servei de Cultura
Servei d’Educació
Servei de Feminismes
Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona
- Alumnat i professorat dels centres que organitzen i participen en les activitats
- Amics del Pessebre de Badalona
- A·PLEC - Associació de Plegadors Educadors
- Associació A Bao A qu
- Associació Amics del Teatre Zorrilla
- BDN Lab
- Comissió d’Infància i Joventut i del Pla Educatiu d’Entorn de Llefià La Salut.
- Diputació de Barcelona
- EASD Pau Gargallo
- FAMPAS Badalona
- Grup de Treball de Mestres de Música del Pla de Formació de Zona
- Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
- Òmnium Cultural
- Servei Educatiu / CRP de la Generalitat de Catalunya
- Soca-rel del Círcol
- Universitat de Barcelona
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2. Arquitectura i escola
2.1 Visites al patrimoni històric i artístic de la ciutat de Badalona
Descripció
El Museu de Badalona ofereix visites guiades a alguns dels espais i edificis
més emblemàtics del patrimoni local, així com als barris històrics de la ciutat.
La importància i l’estat de conservació d’aquest patrimoni permet a les escoles
d’arreu conèixer la història de Catalunya en tota la seva cronologia, des de
l’assentament iber del Turó d’en Boscà al monestir medieval de Sant Jeroni de
la Murtra i el barri de Dalt la Vila, la masia pairal de Can Miravitges i la fàbrica
modernista de l’Anís del Mono, magnífic exemple de patrimoni industrial. Cal fer
especial menció a la Baetulo romana, un dels jaciments arqueològics més
importants del país, catalogat l’any 1995 com a Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN) per part de la Generalitat de Catalunya.
A qui s’adreça: alumnat, des d’educació primària fins a graus universitaris, i
educació no formal
Calendari: tot l’any
Horari: a convenir amb el centre educatiu
Lloc: segons la visita
Material didàctic: a consultar
Preu: a concretar, segons preus públics aprovats pel Ple de l’Ajuntament de
Badalona
Inscripció: 93 384 17 50 / 93 464 49 11
Promou / organitza: Museu de Badalona
Hi col·labora: Ajuntament de Badalona
Contacte: Departament de Difusió. Museu de Badalona
Més informació: www.museudebadalona.cat
2.2 Visita guiada a Sant Jeroni de la Murtra

Descripció
Sant Jeroni de la Murtra és un antic monestir gòtic situat a la Vall de Betlem,
propera a la ciutat de Badalona. Fundat el 1416 pel mercader barceloní Bertran
Nicolau sobre l’antiga casa de Ça Murtra, va pertànyer a l’orde dels jerònims
fins al 1835, data de la seva crema parcial. El 1947, la Sra. Francesca Güell i
López va adquirir el monestir per aconseguir-ne la seva restauració. El monestir
va ser declarat, l’any 2014, Bé Cultural d’Interès Nacional. En la visita d’una
hora de duració es recorren l’església, el claustre, el refetor, la cuina i altres
dependències monàstiques que conformen l’edifici.
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A qui s’adreça: alumnat d’educació primària, d’ESO, secundària
postobligatòria i a tots els públics
Calendari: Tot l’any, excepte el mes d’agost
Horari: de dimarts a divendres, entre les 10 i les 13 h
Dissabte també obert, sense guia
Lloc: Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
Preu: 5 € per persona. Centres educatius 3 € / alumne
Inscripció: 93 395 19 11, de dl a dv de 10 a 14 h, info@lamurtra.cat
Promou / organitza: Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
Hi col·labora: Associació d’amics del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
Contacte: Monestir de Sant Jeroni de la Murtra 93 395 19 11
info@lamurtra.cat
Més informació: http://www.lamurtra.cat/
2.3 Ruta audioguiada pel centre històric
Descripció
La Ruta pel centre històric es passeja pels racons i edificis més significatius de
la ciutat per a conèixer la història antiga, el passat recent i la ciutat d´avui dia.
Està disponible en diferents llengües: català, castellà, anglès, francès i rus.
A qui s’adreça: alumnat de 6è de primària, ESO i postobligatòria; i estudiants
d’idiomes a partir del nivell B2
Calendari: tot l’any
Horari: de 10 a 14h i de 16 a 19h
Lloc: barris de Centre i Dalt de la Vila
Preu: gratuït. Cal fer un dipòsit de 5 € per aparell que es retorna quan finalitza
l'activitat
Inscripció: amb dies d’antelació, enviant un correu a otb@badalona.cat
Promou / organitza: Oficina de Turisme de Badalona
Hi col·labora: Diputació de Barcelona
Contacte: Oficina de Turisme de Badalona 93 483 29 90
www.badalonaturisme.cat
Més informació: PDF de la ruta que es pot enviar per preparar l’activitat
2.4 Ruta audioguiada Badalona i el mar
Descripció
En aquest itinerari es posa en valor la rellevància que té i ha tingut el mar a la
nostra ciutat des d’un punt de vista històric, econòmic, social i turístic. Amb un
recorregut de 10 punts, tindreu la possibilitat de conèixer com ha estat
l’evolució d’aquest espai amb el pas del temps. La ruta es pot fer en català,
castellà, anglès, francès i rus.
A qui s’adreça: alumnat de 6è primària, ESO i postobligatòria; i estudiants de
idiomes a partir del nivell B2
Calendari: tot l’any
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Horari: De 10 a 14h i de 16 a 19h
Lloc: barris de Centre i Front Marítim per recórrer el litoral badaloní
Preu: gratuït. Cal fer un dipòsit de 5 € per aparell que es retorna quan finalitza
l'activitat
Inscripció: amb dies d’antelació, enviant un correu a otb@badalona.cat
Promou/organitza: Oficina de Turisme de Badalona
Hi col·labora: Diputació de Barcelona
Contacte: Oficina de Turisme de Badalona 93 483 29 90
www.badalonaturisme.cat
Més informació: PDF de la ruta que es pot enviar per preparar l’activitat
2.5 Itinerari Badalona Modernista
Descripció
Itinerari circular d’inici a la Plaça Pompeu Fabra que permet descobrir alguns
dels edificis modernistes més destacats de la ciutat, així com d’altres de la
mateixa època de gran valor històric i arquitectònic. Es tracta d’un recorregut a
peu i individual, que es realitza seguint el mapa que apareix al llibret de
“Badalona Modernista” i que es pot seguir en català i en castellà.
A qui s’adreça: alumnat d’ESO i postobligatòria
Calendari: tot l’any
Horari: Itinerari lliure
Lloc: barris del Centre, Progrés i Dalt la Vila
Preu: gratuït.
Inscripció: no cal
Promou/organitza: Oficina de Turisme de Badalona
Hi col·labora: Museu de Badalona
Contacte: Oficina de Turisme de Badalona 93 483 29 90
www.badalonaturisme.cat
Més informació: Es proporciona el Llibret “Badalona Modernista” amb el
mapa de l’itinerari i la informació de cada edifici

3. Arts plàstiques, dibuix, pintura i escola
3.1 El Dimoni a l’escola
Descripció
Festa adreçada als infants dels centres d’educació primària i especial de la
ciutat. És tradició que les nenes i els nens col·loquin les seves maquetes al
voltant del Dimoni perquè s’encenguin la nit de la Cremada. En el marc
d’aquesta festa es presenta el dimoni fet pel Consell dels Infants de Badalona.
A qui s’adreça: alumnat d’educació primària i educació especial
Calendari: 7 de maig
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Horari: de 10 a 12 h
Lloc: Rambla de Badalona (alçada Roca i Pi)
Material didàctic: veure projecte 8.6
Preu: gratuït
Promou / organitza: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona
Contacte: Departament de Programes Territorials
93 483 28 18 cflores@badalona.cat
Més informació: El Dimoni a l'escola

4. Cinema, vídeo, fotografia i escola
4.1 Cinema en curs
Descripció
Cinema en curs és un programa de pedagogia del cinema a escoles i instituts
iniciat l’any 2005 a Catalunya i que actualment també es desenvolupa a
Galícia, Madrid, Euskadi, Alemanya i Xile.
De la mà de cineastes, els alumnes apropen al cinema tant a partir del visionat
de pel·lícules com de la pràctica creativa, que culmina amb la creació
col·lectiva d’un curtmetratge. Els i les cineastes treballen juntament amb un
equip de docents del centre, al llarg de tot el curs i dins l’horari escolar.
A final de curs es du a terme l’activitat Fem cine! en la qual es projectes els
films en una sessió oberta també a altres projectes de cinema i vídeo.
A qui s’adreça: alumnat d’educació infantil, primària i secundària.
Calendari: d’octubre a juny
Lloc: als mateixos centres
Promou / organitza: Associació A Bao A qu, Institut escola Rafael Alberti,
Institut Barres i Ones i Institut La Pineda
Hi col·labora: Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona
Contacte: Institut escola Rafael Alberti 93 399 34 51
A bao a qu: abaoaqu@abaoaqu.org
Més informació: www.cinemaencurs.org
4.2 Fem cine!
Descripció
Fem cine! és una matinal de cinema fet per alumnes dels centres educatius de
la ciutat. En el mes de juny es presenten diversos projectes de creació
cinematogràfica creats a escoles i instituts de la ciutat, incloent curtmetratges
de FILMETS, especialment seleccionats. Aquesta activitat dona suport i
visibilitat al projecte Cinema en curs.
A qui s’adreça: alumnat d’educació infantil, primària i secundària
Calendari: 17 de juny de 2020
Horari: de 10 a 12 h
Lloc: Teatre Principal
Promou / organitza: institut escola Rafael Alberti, Institut Barres i Ones, i
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona
Hi col·labora: A bao a qu i FILMETS Badalona Film Festival
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Contacte: Servei d’Educació 93 483 27 75
Més informació: Fem cine!
4.3 FILMETS a les escoles
Descripció
FILMETS Badalona Film Festival aposta fort per la seva vessant educativa amb
FILMETS a les escoles. Aquesta és una activitat pedagògica a partir de la qual,
amb sessions diferenciades, s'ofereix als alumnes de 3r de primària i de 4t
d'ESO de totes les escoles i instituts de Badalona la possibilitat de gaudir i
entrar en contacte amb un cinema de qualitat. D’aquesta manera els estudiants
tenen l’oportunitat d’endinsar-se en el món del cinema a través d’activitats que
giren al voltant del món del curtmetratge.
A qui s’adreça: alumnat de 3r de primària i 4t d’ESO
Calendari: del 18 d'octubre al 27 d’octubre de 2019
Lloc: Teatre Blas Infante
Material didàctic: catàleg oficial del Festival i fitxa de treball que s'entrega al
professorat uns dies abans de la projecció
Preu: gratuït
Inscripció: fins el 12 de setembre
Promou / organitza: Badalona Comunicació SA (Televisió de Badalona i Ràdio
Ciutat de Badalona)
Hi col·labora: Badalona Cultura, Ajuntament de Badalona, Diputació de
Barcelona, Generalitat de Catalunya
Contacte: filmets@festivalfilmets.cat
Més informació: www.festivalfilmets.cat
4.4 La nostra escola
Descripció
"La nostra escola" és el projecte educatiu de Televisió de Badalona. Durant tres
mesos nens i nenes de 4t i 5è de primària elaboren un reportatge sobre algun
aspecte de la seva escola com autèntics professionals. Treballen des del
brainstorming a l’edició de vídeo, passant per l’elaboració del guió i el rodatge.
El curs passat hi van participar 17 escoles de la ciutat que han elaborat 24
reportatges. Es visiten les escoles i es fa un seguiment per saber com
evolucionen els projectes. També s’ofereix un vídeo de la visita que es pot
veure a youtube o al blog de La Nostra Escola.
A qui s’adreça: alumnat de 4t i 5è de primària
Calendari: de gener a finals de maig
Lloc: a cada centre
Preu: gratuït
Inscripció: fins el 31 d’octubre
Promou / organitza: Badalona Comunicació SA (Televisió de Badalona i Ràdio
Ciutat de Badalona)
Contacte: lanostraescola@bdncom.cat
Més informació: www.bdncom.cat/lanostraescola
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4.5 Cinema i Drets Humans
Descripció
Els drets i la igualtat entre les persones protagonitzen l’edició del 2n Cicle de
Cinema i Drets Humans. La primera edició d'aquest cicle va sorgir d’una
proposta de FAMPAS. Cada projecció compta amb una presentació i un
posterior col·loqui.
Projeccions:
Hamza: un viatge de mil passes (documental). 19 de novembre
El orden divino. 26 de novembre
Campeones. 3 de desembre
A qui s’adreça: alumnat d’ESO
Calendari: 19 i 26 de novembre i 3 de desembre de 2019, de 10 a 12 h
Lloc: Teatre Principal
Preu: gratuït
Inscripció: fins el 15 d’octubre
Promou / organitza: Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona
Hi col·labora: FAMPAS
Contacte: servei_educacio@badalona.cat 93 482 27 75
Més informació: Cinema i Drets Humans

5. Literatura, lectura i escola
5.1 Visites escolars a la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona
Descripció
La Biblioteca ofereix serveis i activitats per als centres educatius de la ciutat de
Badalona oferint als grups escolars l'oportunitat de visitar la biblioteca i, així,
donar a conèixer el seu funcionament, aconseguint un millor aprofitament dels
seus recursos. També es poden realitzar diferents laboratoris de lectura.
Les visites a la Biblioteca poden ser de diferents tipus, pel que, prèviament es
necessari posar-se en contacte amb la biblioteca ja que algunes d’elles passen
un full de planificació en el que haureu d’especificar quin tipus de visita voleu
d’acord amb les vostres preferències i les observacions que cregueu oportunes.
Tanmateix, us farem arribar la documentació necessària per a fer el carnet de
la biblioteca per si voleu portar-la el dia de la visita i una enquesta de valoració
de l’activitat.
Laboratoris d’experimentació lectora.
Els laboratoris són espais de creació pensats per experimentar al voltant de la
lectura: llegir amb tots els sentits, aprendre a llegir les imatges i els sons,
entendre la creació literària com un joc i la imaginació poètica com una forma
artística. Una activitat en què els llibres són els protagonistes i en què es
combina lectura amb un treball manual.
Aquests laboratoris de lectura s’inspiren en els de la biblioteca Roca Umbert de
Granollers i la Marta Roig, i volen apropar aquest format d’activitat, ideat
inicialment per a famílies, a les escoles. Els laboratoris tenen quatre parts:
-Acreditació, acollida i presentació
-Descoberta: presentació del material
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-Creació
-Avaluació i comiat.
Degut a la durada dels laboratoris es prega màxima puntualitat (90 minuts). Al
final de les visites es passa una enquesta als responsables de l’escola per tal
de valorar la sessió.
Els Laboratoris del curs 2019-20 es divideixen per edats:
Biblioteca Can Casacuberta
Tastallibres: 1r de primària
Herois i heroïnes de vinyeta: 2n i 3r de primària
Com llegir una ciutat: 4t i 5è de primària
Avis savis: 6è de primària
Biblioteca Canyado i Casagemes – Joan Argenté
L’armari de l’Olívia: 1r trimestre
Samfaina de contes: 2n trimestre
Illes de colors: tercer trimestre
Biblioteca Llefià – Xavier Soto
Samfaina de contes: 3r i 4t de primària
Expedient Panxa Plena: 4t i 5è de primària
Biblioteca Lloreda
Explorant la selva d’Eric Carle: 1r i 2n de primària
Animal! : 3r i 4t de primària
Expedient Panxa Plena: 5è i 6è
Biblioteca Pomar
El Departament d’insectes: 1r trimestre
Pim, pam, Pomelo!: 2n trimestre
L’armari de l’Olívia: 3r trimestre
Sant Roc
L’armari de l’Olívia: 3r, 4rt i 5è de primària
Pim, pam, Pomelo!: 1r i 2n de primària
A qui s’adreça: alumnat d’escoles bressol, educació infantil, primària i
secundària
Calendari: del 16 de setembre fins el 30 juny
Horari: matins i tardes, a concretar amb cadascuna de les biblioteques
Lloc: Biblioteques Públiques Municipals de Badalona: Can Casacuberta,
Canyadó, Llefià, Lloreda, Pomar i Sant Roc
Material didàctic: es lliura a la biblioteca
Preu: gratuït
Inscripció: cal posar-se en contacte amb la biblioteca on es vulgui fer l’activitat
Promou / organitza: Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona (Servei de
Cultura de l’Ajuntament de Badalona)
Hi col·labora: Diputació de Barcelona
Contacte:
Biblioteca Central Urbana Can Casacuberta, Mossèn Anton, 40-48
93 464 34 00 e-mail: b.badalona.cc@diba.cat lopezmcr@diba.cat
De dilluns a divendres de 10 a 20.30 h, dissabtes de 10 a 14 h
Biblioteca Llefià-Xavier Soto, Planeta Mart, 2-10
93 383 29 70 b.badalona.lle@diba.cat
Dimarts, dijous i dissabte de 10 a 14 h, de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h
Biblioteca Sant Roc, Av. Congrés Eucarístic, s/n
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93 460 12 57 b.badalona.sr@diba.cat
Dimarts, dijous i dissabte de 10 a 14 h, de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h
Biblioteca Lloreda, Av. Catalunya, bloc 56-62
93 387 31 75 b.badalona.llo@diba.cat
Dimarts, dijous i dissabte de 10 a 14 h, de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h
Biblioteca Pomar, Av. Primer de Maig, s/n
93 395 35 07 b.badalona.p@diba.cat
Dijous i dissabte de 10 a 14 h, de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h
Biblioteca Canyadó i Casagemes-Joan Argenté, Jacinto Benavente, 3
93 461 47 89 b.badalona.ca@diba.cat
Dimarts, dijous i dissabte de 10 a 14 h, de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h
Més informació: https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/badalon a
https://badabiblios.cat
5.2 Laboratori de Lectura: Anem de Festa!
Descripció
Amb aquest laboratori creat i estrenat per les biblioteques de Badalona, el mes
de maig de 2019, es pretén donar a conèixer i participar d’unes dates tan
especials per a la nostra ciutat, les Festes de Maig!
Objectius:
-Conèixer els elements de cultura tradicional i popular catalana de la festa
major, així com les activitats més destacades.
-Descobrir el fons bibliogràfic dedicat a la festa major i als elements propis de la
cultura tradicional i popular catalana.
-Descobrir, a través del joc, que tots formem part de la festa major del nostre
poble o ciutat i afavorir-ne la participació.
-Presentar la festa major com un esdeveniment de cohesió social i d’identitat
col·lectiva.
A qui s’adreça: alumnat de 4t, 5è i 6è
Calendari: d’abril fins al 10 de maig
Durada de l’activitat: 90 minuts
Material didàctic: s’entrega, si cal, a la biblioteca
Preu: gratuït
Promou / organitza: Xarxa Municipal de Biblioteques (Servei de Cultura)
Contacte: Carme López Biblioteca Can Casacuberta lopezmcr@diba.cat
93 464 34 00
Més informació: bibliotecavirtual.diba.cat / badabiblios.cat
5.3 Laboratori de lectura: Univers Brossa
Descripció
L’any 2019 se celebra l’Any Brossa. A la biblioteca s’ha estat fent el Laboratori
Univers Brossa aprofitant la commemoració del centenari del naixement del
poeta.
Objectius:
-Donar a conèixer l’obra de Joan Brossa.
-Donar a conèixer l’obra de Chema Madoz, fotògraf que va col·laborar amb
Joan Brossa.
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-Apropar la poesia als infants en general i, concretament, els poemes objecte.
-Estimular la creació literària i el joc amb objectes com a font de creació poèti ca.
-Aprendre a llegir metàfores visuals a partir de cartells i fotografíes.
A qui s’adreça: alumnat de 4t, 5è i 6è
Calendari: d’octubre a desembre
Durada de l’activitat: 90 minuts
Material didàctic: s’entrega, si cal, a la biblioteca
Preu: gratuït
Promou / organitza: Xarxa Municipal de Biblioteques (Servei de Cultura)
Contacte: Carme López Biblioteca Can Casacuberta lopezmcr@diba.cat
93 464 34 00
Més informació: bibliotecavirtual.diba.cat / badabiblios.cat
5.4 Tria el teu llibre
Descripció
L’activitat vol promoure el gust de la lectura com activitat de lleure i consisteix
en oferir als alumnes una tria de títols del fons de la biblioteca per tal que ells
puguin escollir un o dos llibres per endur-se en préstec. La selecció prèvia es
pot fer en funció dels criteris marcats pels mestres, amb propostes com
aparadors per gèneres. El personal bibliotecari donarà suport als infants a
l'hora de buscar i trobar una lectura.
Per poder realitzar l’activitat, cal que tot els infants participants portin el carnet
de biblioteca.
A qui s’adreça: alumnat de primària i secundària.
Calendari: dimarts o dijous al matí d’octubre a juny.
Horari: de 10 a 13h (les sessions són d’una hora)
Lloc: Biblioteca Llefià-Xavier Soto
Preu: gratuït
Inscripció: setembre-octubre; 93 383 29 70; b.badalona.lle@diba.cat
Promou / organitza: Biblioteca Llefià-Xavier Soto
Hi col·labora: Biblioteques de Badalona (Servei de Cultura)
Contacte: Biblioteca Llefià-Xavier Soto 93 383 29 70; b.badalona.lle@diba.cat
5.5 Classe a la biblioteca
Descripció
La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una
classe sobre un tema concret amb materials del nostre fons i amb els recursos
de les biblioteques. L’objectiu de l’activitat és que els/les alumnes puguin
complementar el seu aprenentatge amb la consulta de diferents fonts
d’informació. És necessari que el/la mestre/a comuniqui per endavant el tema a
treballar, per poder oferir els llibres i materials de consulta més adequats amb
els requeriments de la sessió.
A qui s’adreça: alumnat d’educació infantil, primària i secundària.
Calendari: dimarts o dijous al matí, d’octubre a juny.
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Biblioteca Llefià-Xavier Soto
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Preu: gratuït
Inscripció: setembre-octubre 93 383 29 70 b.badalona.lle@diba.cat
Promou / organitza: Biblioteca Llefià-Xavier Soto (Servei de Cultura)
Hi col·labora: Biblioteques de Badalona
Contacte: Biblioteca Llefià-Xavier Soto 93 383 29 70 b.badalona.lle@diba.cat
5.6 Préstec de lots de llibres (30’ de lectura diària)
Descripció
La Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona ofereix a tots els col·lectius,
entitats i centres d’ensenyament de la ciutat el servei de préstec de lots de
documents, més conegut entre els centres d’ensenyament com a “maletes
viatgeres”.
Una maleta viatgera és un lot de documents (principalment de llibres, revistes i
altres tipus de materials) que prepara i ofereix la biblioteca a petició d’un/a
professor/a d’un centre escolar sobre qualsevol tema d’interès.
Poden ser maletes de lectura pensades pels 30’ de lectura diària o maletes
temàtiques que tracten sobre algun tema concret i/o d’altres relacionats per
treballar a l’aula.
En un principi, serà la biblioteca més pròxima l’encarregada de gestionar la
petició del centre. D’altra banda, el treball en Xarxa ajudarà a garantir una
resposta satisfactòria.
Els interessats hauran de fer-se un carnet com a associació, escola o entitat, i
serà necessari que facilitin el nom de la persona que se’n responsabilitzarà,
principalment el director, o qualsevol altra persona a qui hagi delegat. Aquest
carnet ha d’ésser conegut per tots els membres del centre i caldrà portar-ho a
la biblioteca per fer el préstec dels documents.
A qui s’adreça: alumnat de primària i secundària
Calendari: del 16 de setembre fins el 30 juny. Préstec: 1 a 3 mesos, màxim.
Horari: matins i tardes, a concretar amb cadascuna de les biblioteques
Lloc: Biblioteques Públiques Municipals de Badalona: Can Casacuberta,
Canyadó, Llefià, Lloreda, Pomar i Sant Roc.
Material didàctic: es lliura a la biblioteca.
Preu: gratuït
Promou / organitza: Xarxa Municipal de Biblioteques (Servei de Cultura)
Hi col·labora: Diputació de Barcelona
Contacte: a cada biblioteca (veure fitxa 5.1)
Més informació: https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/badalona
https://badabiblios.cat
5.7 Repte Gènius
Descripció
Gènius és un personatge de la biblioteca Virtual infantil de la Xarxa de
Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. Aquest tipus de visita
està pensat per a alumnes de 2n fins a 6è, que ja han fet una primera visita
bàsica per conèixer la biblioteca, les seves normes i organització. Estan
estructurades segons l’edat dels alumnes.
Les visites serveixen per encetar el Repte que les escoles hauran de completar
en el seu propi centre. A cada visita s’explica:
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-Resum del funcionament de la biblioteca, normes i fons.
-Presentació del portal Gènius.
-El Repte i el primer conte necessari per completar-lo: “El Llamp Màgic”. Es
reparteix el passaport del repte i unes enganxines. En total s’han de llegir 6
llibres. La biblioteca pot facilitar maletes per tal de què els nens tinguin el
material necessari per dur a terme el repte a l’escola.
A qui s’adreça: alumnat de 2n a 6è
Calendari: d’octubre a juny
Material didàctic: passaport de lectura
Preu: gratuït
Promou / organitza: Xarxa Municipal de Biblioteques (Servei de Cultura)
Contacte: Carme López Biblioteca Can Casacuberta lopezmcr@diba.cat
93 464 34 00
Més informació: https://genius.diba.cat/
5.8 Visites escolars autor destacat: Roald Dahl
Descripció
Amb aquestes visites volem treballar i donar a conèixer la peculiar vida i obra
d’aquest autor. A través d’una sèrie d’activitats i en grups, els nens aniran
coneixent les obres més especials d’en Roald Dahl. Es tracta d’una sessió molt
participativa, en la qual es proposa als alumnes formar equips per muntar
aparadors al voltant dels llibres de Roald Dahl.
Pretenem fer un repàs del llegat de l’autor tot treballant amb els alumnes el fet
que una lectura ens pot suggerir moltes altres i molt diverses i que la biblioteca
és el lloc ideal per trobar aquesta diversitat: formats, estils i punts de vista. Els
nens, per tant, hauran de cercar al catàleg, i, posteriorment, a les prestatgeries
els documents relacionats amb els llibres de Roald Dahl.
A qui s’adreça: alumnat de 4t, 5è i 6è de primària
Calendari: d’octubre a juny
Durada de l’activitat: 90 min
Material didàctic: s’entrega, si cal, a la biblioteca
Preu: gratuït
Promou / organitza: Xarxa Municipal de Biblioteques (Servei de Cultura)
Contacte: Carme López Biblioteca Can Casacuberta lopezmcr@diba.cat
93 464 34 00
Més informació: bibliotecavirtual.diba.cat / badabiblios.cat
5.9 Lectures obligatòries d’ESO i difusió del Premi juvenil Ciutat de
Badalona
Descripció
S’ofereix als centres lots de llibres per a les lectures obligatòries de l’ESO que
van acompanyats de dossiers explicatius i/o activitats complementàries a les
lectures. Aquesta activitat té com a finalitat crear un vincle entre els alumnes de
secundària i les biblioteques municipals del territori.
Els centres de secundària tenen la possibilitat d’incloure, entre d’altres, els llibres guanyadors del Premis Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil com a una
de les lectures obligatòries del curs. L’activitat està oberta a la participació de
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tots els centres de secundària de la ciutat i es treballarà amb aquells que expressin el seu interès d’adherir-se a aquesta iniciativa.
Les biblioteques municipals disposen d’exemplars suficients perquè els alumnes d’una mateixa classe els puguin demanar en préstec. Els alumnes, sempre
que tinguin mes de 14 anys, assumeixen el compromís d’anar a la biblioteca,
fer-se el carnet de soci i agafar el llibre en préstec per desprès retornar-ho. Si
els alumnes són menors d’aquesta edat, 1r i 2n d’ESO, el préstec es farà en
conjunt al centre educatiu.
A qui s’adreça: alumnat d’ESO
Calendari: de setembre a juny
Material didàctic: dossiers i/ o activitats complementàries
Preu: gratuït
Promou / organitza: Xarxa Municipal de Biblioteques (Servei de Cultura) i Servei Educatiu de Badalona / CRP
Contacte: Imma Casals Biblioteca Can Casacuberta casalsti@diba.cat
93 464 34 00
Més informació: http://serveiseducatius.xtec.cat
5.10 Maletes de llengua i lectura
Descripció
Les maletes de llengua i de lectura són un recurs educatiu a disposició del
professorat de totes les escoles de Badalona per tal de fomentar el gust per a
la lectura i l’escriptura entre l’alumnat.
Maletes disponibles:
“100 per llegir” (3 a 8 anys/9-12anys); Maleta d’imaginació (6-8 anys/9-10
anys); Maleta de poesia de CM i CS; Maleta del còmic; Contes de sempre;
Contes d’arreu del món; Contes Màgics; Contes de por; Contes d’animals;
Contes de natura; Contes de viatges, Contes de Lectura fàcil; Maleta: Quan el
meu pare era un arbust; Maleta: Coco i Piu; Maleta; Quan marxaran, aquests;
Motxilla de Narrativa 1 i 2; Motxilla de poesia 1 i 2; Maleta calaix de sastre;
Maleta 30 minuts de lectura per a CI (Biblioteques de Badalona)
Relació de maletes disponibles (dins d’un llistat més ampli d'altres maletes)
A qui s’adreça: alumnat d’educació infantil i primària
Calendari: tot el curs, segons disponibilitat
Preu: gratuït
Inscripció: CRP Badalona 93 460 22 26 crp-badalona@xtec.cat
cal consultar prèviament la disponibilitat
Promou / organitza: Servei Educatiu de Badalona / CRP
Hi col·labora: Biblioteques Públiques de Badalona
Contacte: CRP Badalona 93 460 22 26 crp-badalona@xtec.cat
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5.11 Ruta Pompeu Fabra a Badalona

Descripció
Ruta literària pels espais de la ciutat de Badalona on va transcórrer la vida de
“mestre Fabra”, com l’anomenaven els badalonins. Des de la seva arribada a
Badalona el 1912, les cases on va viure, les entitats ciutadanes en les quals va
participar, la seva relació amb els habitants de la ciutat, els pescadors, els seus
viatges en tramvia fins a l’IEC, i la feina que va realitzar per l’ordenació i
normativització de la llengua catalana fins que va partir a l’exili el febrer de
1939.
Gerard Guerra, guia de la ruta, és Llicenciat en Filologia Catalana per la UAB i
Màster en Estudis Teatrals per la UAB i l'Institut del Teatre.
A qui s’adreça: alumnat d’ESO, secundària postobligatòria i d’escoles d’adults
Calendari: tot l’any
Horari: a concretar, 1 h 30 m. de durada aproximadament
Lloc: Inici, Espai Betúlia (Carrer Enric Borràs, 43-47)
Preu: 50 € / grup (màxim de 35 persones)
Inscripció: espaibetulia@badalona.cat 93 464 62 55 (Jose Antonio o Isabel)
dilluns, de 16 a 20.30 h; de dimarts a divendres, d’11 a 14 h i de 16 a 20.30 h
Promou / organitza: Espai Betúlia, Ajuntament de Badalona
Més informació: Tel. 93 464 62 55 http://www.espaibetulia.cat/
5.12 Maria Aurèlia Capmany des de Betúlia (exposició itinerant i xerrada)

Descripció
L’any 2018 es va celebrar el centenari del naixement de Maria Aurèlia
Capmany. Per aquest motiu recuperem una exposició itinerant que pretén
recordar la personalitat d’una de les nostres escriptores des de la memòria viva
del seu pas per Badalona. Però també, acostar-se a la seva literatura per mitjà
d’una novel·la fonamental en el conjunt de la seva obra literària, i bàsica en el
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corpus del nostre patrimoni literari, perquè amb ella es consolidà Capmany com
a escriptora, i perquè amb ella neix el mite de Betúlia com a símil literari de la
ciutat de Badalona.
L’exposició està concebuda en la dualitat realitat/ficció, contrastant la realitat de
l’època en què Capmany treballà a Badalona, la mateixa en què fou escrita la
novel·la, i com aquesta realitat es reflecteix en la ficció narrativa.
A qui s’adreça: alumnat d’ESO, secundària postobligatòria i d’escoles d’adults
Calendari: tot l’any
Preu: gratuït
Característiques tècniques i condicions de préstec
L’exposició consta de 7 banderoles, amb suport incorporat (2m x 1’80m) i
bosses individuals per a cada suport.
Una vegada endreçats els plafons formen la paraula Betúlia.
Tríptic: Guia de lectura i recursos, mida DIN A4.
Existeix també la possibilitat d’acompanyar l’exposició amb una xerrada
Per comanar el préstec: espaibetulia@badalona.cat 93 464 62 55 (Jose
Antonio o Isabel)
Promou / organitza: Espai Betúlia, Ajuntament de Badalona
Més informació: http://www.espaibetulia.cat/index.php?
option=com_content&view=article&id=2:maria-aurelia-capmany-des-debetulia&catid=3:exposicions&Itemid=6
5.13 Premi Pissiganya de poesia escolar
Descripció
Amb l’objectiu de difondre el gust per la creació poètica entre l’alumnat dels
centres educatius, Pissiganya.cat Revista de poesia i Òmnium Cultural
convoquen el 9è Premi Pissiganya de Poesia Escolar adreçat a les escoles i
instituts del Principat, la Franja, Andorra i Catalunya Nord. Modalitats: poesia i
poesia visual. Podeu consultar les bases a: www.omnium.cat/eltinter
A qui s’adreça:
a ) Cicle inicial de primària (1r i 2n)
b ) Cicle mitjà de primària (3r i 4t)
c ) Cicle superior de primària (5è i 6è)
d ) Primer cicle de secundària (1r i 2n d’ESO)
e ) Segon cicle de secundària (3r i 4t d’ESO)
f ) Batxillerat i cicles formatius.
El professorat ha de seleccionar tres treballs com a màxim de cada categoria.
Calendari: data límit de lliurament, consultar bases.
Preu: gratuït
Inscripció: Els poemes poden enviar-se únicament per mitjà del formulari de
la portada del web www.pissiganya.cat , categoria “9è premi” o a
www.pissiganya.omnium.cat
Promou / organitza: Òmnium Cultural i Pissiganya.cat
Hi col·laboren: Andana Editorial, Museu de la Vida Rural, Fundació Carulla,
Fundació Joan Brossa
Contacte: pissiganya@omnium.cat Tel. 93 319 80 50
Marta Valls mvalls45@xtec.cat
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5.14 Premi Sambori de Narrativa escolar
Descripció
Amb l’objectiu de difondre el gust per l’escriptura entre l’alumnat dels centres
educatius, Òmnium Cultural convoca el 14è Premi Escolar de Narrativa
Sambori adreçat a totes les escoles i instituts.
Per participar només cal guardar al llarg del curs un màxim de 3 narracions per
cicle educatiu i presentar-les d’acord amb les bases del mateix premi:
www.omnium.cat/premi-sambori
A qui s’adreça:
a ) Cicle inicial de primària (1r i 2n)
b ) Cicle mitjà de primària (3r i 4t)
c ) Cicle superior de primària (5è i 6è)
d ) Primer cicle de secundària (1r i 2n d’ESO)
e ) Segon cicle de secundària (3r i 4t d’ESO)
f ) Batxillerat i cicles formatius.
El professorat ha de seleccionar un màxim de 3 treballs per cicle.
Calendari: data límit de lliurament, consultar bases.
Preu: gratuït
Inscripció: els treballs s’envien, en format word, per mitjà d’un formulari de la
pàgina web d’Òmnium: www.sambori.omnium.cat
Promou / organitza: Òmnium Cultural
Hi col·laboren: Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació i Fundació
Sambori
Contacte: sambori@omnium.cat i www.omnium.cat/premi-sambori
93 319 80 50 Marta Valls mvalls45@xtec.cat

6. Música, dansa i escola
6.1 Concert de cors escolars
Descripció
Projecte que promou i recolza el cant coral dins de l’aula de música de les
escoles de primària de Badalona. Juntament amb el repertori propi que prepara
cada coral. D’acord amb els/les mestres de música de cada escola, es
determina un programa comú o una cantata que s’interpreta en una Trobada a
finals de curs, en un teatre municipal, amb la participació de tot els cors de les
escoles que s’hi vulguin inscriure.
El Conservatori Professional de Música i el Servei d’Educació de l’Ajuntament
de Badalona vetllen pel seu desenvolupament amb l’objectiu de fer créixer
aquesta manifestació educativa, cultural i musical arreu de la ciutat.
A qui s’adreça: alumnat d’educació primària de centres públics
Calendari: d’octubre a juny. Concert: dijous 11 de juny de 2019, 11 h
Horari: el que es determina a cada escola
Lloc: a cada escola. Concert al Teatre Zorrilla
Preu: gratuït
Inscripció: fins el 25 d’octubre
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Promou / organitza: professorat de música de cada centre que hi participa,
Conservatori Professional de Música de Badalona i Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Badalona
Contacte: 93 389 39 57
Més informació: serveiseducatius@conservatoribdn.cat
6.2 Concert de cors dels Instituts de Badalona – UAP 2020
Descripció
Projecte que promou i recolza el cant coral dins de l’aula de música i el
funcionament de cors formats per nois i noies dels instituts de la ciutat. Es
tracta d’una gran producció amb la col·laboració d’un cor de Cambra que
assumeix el fil conductor de l’espectacle. Enguany amb el títol “Fe, raó i
ciència” estarà dedicada a la vida de Galileo Galilei i el seu entorn.
A qui s’adreça: alumnat dels cors dels instituts de secundària
Sessió de treball: divendres 11 d’octubre, 12.30 h, al Conservatori
Professional de Música de Badalona (adreçada al professorat de música dels
centres inscrits)
Calendari: de setembre a febrer (dates per confirmar)
Assaigs: dimecres 22 de gener, matí i dimarts 11 de febrer, matí
Concert: dimecres 12 de febrer, 10 h – 12.30 h – 16 h
Horari: a determinar per cada centre
Lloc: a cada centre. Concert i assaigs conjunts al Teatre Zorrilla
Preu: 1 € solidari
Inscripció: fins el 4 d’octubre
Promou / organitza: professorat de música de cada centre que hi participa,
Conservatori Professional de Música de Badalona i Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Badalona
Contacte: Ricard Oliver i Xavier Coderch
serveiseducatius@conservatoribdn.cat
6.3 Aula Coral del Conservatori
Descripció
Projecte artístic del Conservatori de Badalona adreçat a tots els nens i nenes,
entre 7 i 11 anys, que vulguin iniciar-se en el món de la música a través del
Cant Coral.
El projecte parteix de la convicció de la importància de la música en la formació
integral de la persona i en el seu desenvolupament humà. Per participar a
l’Aula Coral no cal ser alumne del Conservatori ni és necessari tenir
coneixements musicals.
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A qui s’adreça: alumnat d’educació primària
Calendari: d’octubre a juny
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Lloc: Conservatori de Badalona
Preu: 10 € mensuals. Matrícula gratuïta
Inscripció: fins el 20 de setembre
Promou / organitza: Conservatori Professional de Música de Badalona
Contacte: 93 389 39 57 serveiseducatius@conservatoribdn.cat
Més informació: http://www.conservatoribdn.cat/que-toferim/escola-demusica/conjunts-vocals-i-instrumentals/
6.4 Concerts escolars del Conservatori.
Toquem Contes
Descripció
Un conte inèdit, on els personatges dels contes universals més coneguts viuen
una aventura trepidant. La Ventafocs, el príncep, els set nans, la princesa del
gel, els tres porquets, Rapunzel, la bruixa.... Tots ells es troben immersos en un
món de somni i imaginació. La trama i la resolució dels conflictes els obliga a
interpretar nous rols, allunyats del seu conte original. Al final, entre tots troben
la solució. Amb la narració i la imatge, els infants reconeixen immediatament
els personatges i les músiques que s’interpreten.
Intèrprets: Ramon Vilalta, flauta travessera; Edurne Vila, violí; Montse Vallvé,
viola; Esther Vila, violoncel
Guió i direcció: Kirby Navarro; Tècnic: Adrià Vidaña; Producció: Ípsilon
Ensemble
A qui s’adreça: alumnat de 2n de primària dels centres públics de Badalona.
Sessió de treball: divendres 4 d’octubre, 12.30 h, al Conservatori Professional
de Música de Badalona (adreçada als mestres de música dels centres inscrits)
Concerts:
Dimecres 13 de novembre, 11 h
Dijous 14 de novembre, 9.30 h
Dijous 14 de novembre, 11 h
Lloc: Teatre Principal
Material didàctic: es lliura a la sessió de treball
Preu: gratuït
Inscripció:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUxFDhMS24fH2885ndlG8BdOgo
ycXUKKgkT16WeINwZJ2hQQ/viewform?usp=sf_link
Promou i organitza: Conservatori Professional de Música de Badalona
Contacte: Núria Losada i Xavier Coderch
serveiseducatius@conservatoribdn.cat
6.5 Concerts escolars del Conservatori.
Bufa’l tu
Descripció
Quatre instrumentistes ens presenten els seus instruments. Tots quatre bufen.
Cada un d’ells representa una família d’instruments de vent: la de broquet com
el trombó, la de la llengüeta simple com el clarinet, la de la llengüeta doble com
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el fagot i la de bisell com la flauta. Aprendrem com són, que els diferencia i
moltes més coses d’ells – i alguns dels seus estrambòtics parents! Sentirem
com s’expliquen en un concert eminentment didàctic, amè i participatiu.
Qüern de buf: Xavier Lozano, instruments aeròfons; Xavier Castillo, clarinet i
instruments aeròfons; Maria Crisol, fagot i instruments aeròfons; Joan Palacio,
trombó i instruments aeròfons
A qui s’adreça: alumnat de 3r de primària dels centres públics de Badalona.
Sessió de treball: divendres 15 de novembre, 12.30 h, al Conservatori
Professional de Música de Badalona (adreçada als mestres de música dels
centres inscrits)
Concerts:
Dimecres 26 de febrer, 11 h
Dijous 27 de febrer, 9.30 h
Dijous 27 de febrer, 11 h
Lloc: Teatre Principal
Material didàctic: es lliura a la sessió de treball
Preu: gratuït
Inscripció:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUxFDhMS24fH2885ndlG8BdOgo
ycXUKKgkT16WeINwZJ2hQQ/viewform?usp=sf_link
Promou i organitza: Conservatori Professional de Música de Badalona
Contacte: Núria Losada i Xavier Coderch
serveiseducatius@conservatoribdn.cat
6.6 Concerts escolars del Conservatori.
Trio vivo
Descripció
Amb el Trio Vivo ens endinsarem al meravellós món dels instruments de corda.
Són uns instruments molt antics, es fan servir per tocar músiques de fa segles... però també poden sonar molt moderns, poden transformar-se en instruments electrònics o de percussió i són el millor acompanyament per al cant, ja
sigui la veu de la Lídia Pujol (que s'uneix al trio en aquesta funció) o la de tots
els que vulguin cantar amb nosaltres.
Intèrprets: Carlos Montfort, violí; Joan Antoni Pich, violoncel; Miguel Angel
Cordero, contrabaix; Lídia Pujol, veu
A qui s’adreça: alumnat de 4t de primària dels centres públics de Badalona.
Sessió de treball: divendres 25 d’octubre, 12.30 h, al Conservatori
Professional de Música de Badalona (adreçada als mestres de música dels
centres inscrits)
Concerts:
Dimecres 22 de gener, 11 h
Dijous 23 de gener, 9.30 h
Dijous 23 de gener, 11 h
Lloc: Teatre Principal
Material didàctic: es lliura a la sessió de treball
Preu: gratuït
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Inscripció:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUxFDhMS24fH2885ndlG8BdOgo
ycXUKKgkT16WeINwZJ2hQQ/viewform?usp=sf_link
Promou i organitza: Conservatori Professional de Música de Badalona
Contacte: Núria Losada i Xavier Coderch
serveiseducatius@conservatoribdn.cat
6.7 Concerts escolars del Conservatori.
Música Moderna
Descripció
En aquesta audició donem a conèixer als alumnes els orígens i l’evolució de la
música moderna tot interpretant diferents temes de diversos estils,
interrelacionant-los amb els esdeveniments socials, polítics i culturals que es
produeixen en el moment de la seva aparició. Presentem els intèrprets més
destacats, els instruments i els conceptes musicals bàsics.
Intèrprets: Banda de professorat de l’Escola de Música Moderna de Badalona
A qui s’adreça: alumnat de 6è de primària dels centres públics de Badalona.
Sessió de treball: divendres 18 d’octubre, 12.30 h al Conservatori Professional
de Música de Badalona (adreçada als mestres de música dels centres inscrits)
Concerts:
Dimecres 5 de febrer, 11 h
Dijous 6 de febrer, 9.30 h
Dijous 6 de febrer, 11 h
Lloc: Teatre Principal
Material didàctic: es lliura a la sessió de treball
Preu: gratuït
Inscripció:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUxFDhMS24fH2885ndlG8BdOgo
ycXUKKgkT16WeINwZJ2hQQ/viewform?usp=sf_link
Promou i organitza: Conservatori Professional de Música de Badalona
Contacte: Núria Losada i Xavier Coderch
serveiseducatius@conservatoribdn.cat
6.8 Concerts per a secundària del Conservatori
Musicals en Concert
Descripció
Un concert a càrrec del Cor de Cambra del Conservatori de Badalona, amb la
presentació dels musicals “La la land” i “The greatest showman”, dels
compositors John Debney, Benj Pasek i Justin Paul.
Intèrprets: Cor de Cambra del Conservatori. Meritxell Puig, piano. Ricard Oliver,
direcció.
A qui s’adreça: alumnat de 1r a 4t d’ESO dels centres públics de Badalona.
Sessió de treball: divendres 11 d’octubre, 11.30 h al Conservatori Professional
de Música de Badalona (adreçada al professorat de música dels centres
inscrits)
Concert: data de principis de novembre a determinar
Lloc: Teatre Zorrilla
22

Material didàctic: es lliura a la sessió de treball
Preu: gratuït
Inscripció: fins el 4 d’octubre
https://docs.google.com/forms/d/18cKuVpYgFFJApAe9gA3Tu_88ZwDFssari2w
k7HCIohU/edit
Promou i organitza: Conservatori Professional de Música de Badalona
Contacte: Ricard Oliver i Xavier Coderch
serveiseducatius@conservatoribdn.cat
6.9 Concerts per a secundària del Conservatori
Òpera
Descripció
La Companyia SULL’ARIA torna a representar l’òpera «Lucia de Lammermoor»
de Gaetano Donizetti. És una de les principals òperes del bel canto i una de les
cinc més representades al Liceu, amb 274 representacions. La història
transcorre a les terres escoceses de Lammermoor a finals del segle XVI en un
moment de crisi política i religiosa. Explica la història de l'amor de Sir Edgardo
de Ravenswood i Lucia, germana de Lord Enrico Asthon, que ha pactat el
casament de la jove amb un noble ric. Aprofitant l'absència de l'enamorat i per
mitjà d'una prova d'infidelitat, Lord Enrico aconsegueix que se celebri el
casament, just al moment quan torna Sir Edgardo. En un acte de bogeria, Lucia
apunyala al llit nupcial al seu marit.
Repartiment: alumnes de l’Aula de Cant del Conservatori de Badalona
Piano. David Malet
Direcció musical i escènica: Rocío Martínez
Escenografia i vestuari: Rocío Martínez, Maria Martín, Ana Maria Serrano i
Manuel Martínez.
A qui s’adreça: alumnat de 1r i 2n de batxillerat i cicles formatius dels centres
públics de Badalona
Sessió de treball: divendres 11 d’octubre, 11.30 h al Conservatori Professional
de Música de Badalona (adreçada al professorat de música dels centres
inscrits)
Concert: data de finals d’octubre a determinar
Lloc: Teatre Zorrilla
Material didàctic: es lliura a la sessió de treball
Preu: gratuït
Inscripció: fins el 4 d’octubre
https://docs.google.com/forms/d/18cKuVpYgFFJApAe9gA3Tu_88ZwDFssari2w
k7HCIohU/edit
Promou i organitza: Conservatori Professional de Música de Badalona
Contacte: Ricard Oliver i Xavier Coderch
serveiseducatius@conservatoribdn.cat
6.10 XIX Trobada de nens i nenes dansaires de les escoles de Badalona
Descripció
Des del Grup de treball de Mestres de Música, vinculat al Pla de Formació del
Professorat de Badalona, s’organitzen diferents activitats a l’entorn de la
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música i de la dansa popular catalana i d’arreu del món. La Trobada, en
concret, consta de les fases següents:
-Sessions formatives per als/les mestres de música.
-Treball a l’aula al llarg del curs amb els nens i nenes des de P3 fins a 4t de
primària.
-Sessions de treball, quinzenals, entre els/les mestres de música de les escoles
de Badalona, per intercanviar materials, crear propostes didàctiques, etc.
-Trobada dels nens i nenes dansaires al Palau Municipal d’Esports, a final de
curs.
A qui s’adreça: alumnat d’educació infantil fins 4t de primària
Calendari: d’octubre a juny, Trobada 27, 28 i 29 de maig (per confirmar, cada
escola, un dia)
Horari: Trobada, de 10 a 12 h
Lloc: Palau Municipal d’Esports
Material didàctic: elaborat pel Grup de treball
Promou / organitza: Grup de Treball de Mestres de Música (Pla de Formació
de Zona), CRP i Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona
Hi col·labora: Esbart Sant Jordi de l’Orfeó Badaloní, Típic ball de bastons de
Canyet i Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona (dansa).
Més informació: CRP Badalona Tel 93 460 22 26 crp-badalona@xtec.cat
Trobada de danses
6.11 Badabandes
Descripció
Trobada de bandes de música moderna de les escoles de Badalona. Un
concert culmina el projecte "De la inspiració a l'escenari" fent realitat i
compartint el somni de qualsevol artista, interpretar en un escenari la seva
pròpia creació!
A qui s’adreça: alumnat de 5è i 6è dels centres de primària que formen part
del Grup de treball de mestres de música (Pla de Formació de Zona).
Calendari: d’octubre a juny. Trobada: 3 de juny
Horari: a determinar per cada centre.
Lloc: a cada escola. Trobada: Teatre Principal
Material didàctic: disponible.
Preu: gratuït.
Inscripció: octubre
Promou / organitza: escoles Salvador Espriu i Mercè Rodoreda; altres que hi
vulguin participar i el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Badalona
Hi col·labora: Escola de Música Moderna de Badalona.
Contacte: servei_educacio@badalona.cat 93 483 27 75
Més informació: Badabandes
6.12 Movent emocions. Dansa Metropolitana
Descripció
Dansa Metropolitana és una programació oberta a tots els gèneres i públics,
present a teatres, museus, vagons de metro..., o al carrer de diferents ciutats
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Un dels trets distintius d’aquesta
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programació d’arts del moviment és la diversitat d’actuacions de dansa en
diferents estils: clàssic, contemporani, flamenc, hip hop, jazz, musical,
tradicional, etc. Dansa Metropolitana és un borbolleig d’actuacions, de
propostes participatives i d’activitats paral·leles.
En aquest sentit, a Badalona també es promou, entre altres activitats, el
projecte Movent emocions amb nois i noies de les escoles que hi volen
participar, i que compta amb el suport d’especialistes en el tipus de dansa que
s’elegeix ballar i música en directe.
A qui s’adreça: alumnat de 5è i 6è de primària
Calendari: d’octubre a març. Trobada, març (data per confirmar)
Horari: de 15 a 17 h (per confirmar)
Lloc: jardins del Centre Cultural l’Escorxador
Promou / organitza: Servei de Cultura i Servei d’Educació de l’Ajuntament de
Badalona.
Hi col·labora: Grup de Treball de Mestres de Música (Pla de Formació de
Zona)
Més informació i inscripció: fins el 31 d’octubre; cultura@badalona.cat
93 483 28 08
6.13 Badalona batec
Descripció
Activat educativa, artística i musical en horari no lectiu. És un taller on s’apren a
tocar diferents ritmes i instruments de percussió de carrer. Es desenvolupa de
manera simultània i coordinada a diferents centres educatius públics de
diferents barris de la nostra ciutat. El curs passat van treballar 5 grups amb la
participació de membres de 12 centres, amb més de 100 persones. Grans i
petits vam aconseguir sonar al ritme d’un sol batec.
A qui s’adreça: mares, pares, docents i alumnes, a partir de 8 anys, de centres
educatius públics de Badalona.
Calendari: d’octubre a juny
Horari: una sessió setmanal d’una hora i mitja
Lloc: consulta a la web
Preu: individual: 43 €/trimestre. Familiar: 26 €/persona/trimestre
Inscripció: fins al 25 de setembre
Promou / organitza: FAMPAS Badalona
Hi col·labora: Ajuntament de Badalona, Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, Acció Solidària Contra l’Atur i AMPA/AFA de les
escoles Bufalà, Les Ciències, Planas i Casals, Badalona Port, Progrés, Josep
Carner, Mercè Rodoreda, Pere de Tera, i de l’Institut Enric Borràs
Contacte: batec.fampas@gmail.com
Més informació:
http://www.fampasbadalona.org/fampas/web/badalona-batec-curs-2018-19/
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7. Teatre i escola
7.1 Nàufrags

Descripció
Nàufrags es un espectacle en clau de clown de dos nàufrags que viuen a la
deriva a la recerca d’un lloc que els aculli. Un espectacle ple de tendresa i
innocència; un cant a la imaginació, l’humor i l’amor com a element
indispensable per transformar la realitat i seguir cap endavant. Un espectacle
sobre la capacitat de l’ésser humà per tornar sempre a començar.
L’any 2016, després d’una residència als teatres municipals, la companyia
badalonina la Industrial Teatrera va iniciar el seu periple amb aquest meravellós
espectacle de carrer. Ara, després de moltes funcions per tota Europa, tornen a
Badalona per presentar Nàufrags, premi de Circ de Catalunya Zirkòlika
2016, a la sala del Teatre Zorrilla.
A qui s’adreça: alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t de primària
Calendari: dimarts 26 de novembre, a les 10h
Lloc: Teatre Zorrilla
Preu: 5 €
Inscripció: Badalona Cultura; info@teatrezorrilla.cat
Promou / organitza: Badalona Cultura
Més informació: 93 464 47 12
https://vimeo.com/264320961
7.2 AÜC, el so de les esquerdes
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Descripció
Les violències sexuals son diverses i estan molt mes extenses del que creiem.
Aüc és un espectacle de denuncia que cerca fer audible el que ningú no vol
sentir, per sortir-ne enfortides, qüestionades i amb ganes –finalment– de parlar.
Un espectacle multidisciplinari que fuig dels tòpics per tal d’oferir a través del
text, la dansa i la música un debat propi sobre com afrontem la violència sexual
tant socialment com a nivell individual. Un espectacle colpidor i teatralment
imprescindible.
Al finalitzar la funció es farà un col·loqui amb la Companyia.
A qui s’adreça: alumnat de batxillerat i cicles formatius
Calendari: dijous 5 de desembre, a les 11 h
Lloc: Teatre Principal
Preu: 8 €
Inscripció: Badalona Cultura; info@teatrezorrilla.cat
Promou / organitza: Badalona Cultura
Més informació: 93 464 47 12
7.3 Espectacle de màgia
Festival Internacional de Màgia, Memorial Li-Chang 2020
Descripció
L’any 2020 el festival fa 20 anys i es per
aquest motiu que tenim intenció de
celebrar-ho amb molta màgia amb tots els
alumnes de les escoles de la ciutat. Us
oferim un espectacle de màgia per tal que
tots els nostres escolars puguin descobrir
la força del llenguatge de les il·lusions.
A qui s’adreça: alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t de
primària
Calendari: setmana del 10 de febrer
(dia per determinar) sesions a les 10 h
Lloc: Teatre Principal.
Preu: 5 €
Inscripció: Badalona Cultura;
info@teatrezorrilla.cat
Promou / organitza: Badalona Cultura
Més informació: 93 464 47 12
7.4 6a Mostra de Teatre d’Educació Secundària de Badalona
Descripció
La Mostra de Teatre d’Educació Secundària, ressorgeix l’any 2015 a partir de la
proposta de diferents centres educatius i de l’Associació Amics del Teatre
Zorrilla. Aquest curs es fa la 6a edició organitzada per tots els centres
participants, l’Associació Amics del Teatre Zorrilla, Badalona Cultura i el Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Badalona. Aquest curs la Mostra és i s'anomena
també, Memorial Margarida Xirgu.
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A qui s’adreça: alumnat d’ESO i secundària postobligatòria
Calendari: d’octubre a abril. Representacions 24, 25, 26 i 30 d’abril (per
confirmar)
Horari: es determina a cada centre
Lloc: Teatre Zorrilla
Inscripció: fins el 31 d’octubre
Promou / organitza: centres que hi participen, Associació Amics del Teatre
Zorrilla, Badalona Cultura i Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona
Contacte: 93 483 27 75 (Servei d’Educació) i 93 384 40 22 (Badalona Cultura)
Més informació: Mostra de Teatre d'educació secundària de Badalona
7.5 Capturar l’alè (exposició)
Descripció
Exposició dedicada al món del titella i el teatre d’objectes. La mostra presenta
29 reproduccions fotogràfiques del treball de Jesús Atienza, considerat el millor
fotògraf del gènere des que va començar a introduir-se en l’àmbit dels titelles el
1977 a través de les marionetes de Harry V. Tozer.
A qui s’adreça: a tots els públics
Calendari: del 5 al 29 de novembre
Lloc: Centre Cívic Dalt la Vila
Preu: gratuït
Inscripció: 93 384 44 44 ccdaltlavila@badalona.cat Centre Cívic Dalt la Vila
Promou / organitza: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona
Hi col·labora: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
Contacte: Programes Territorials de Cultura. Carlos Flores
Més informació: cflores@badalona.cat

8. Arts integrades, accions interdisciplinàries i escola
8.1 Les emocions a través de l’art
Descripció
El projecte promou la inclusió social i la millora de les competències bàsiques
dels infants amb necessitats educatives i emocionals, a partir de l’art i la
cultura. Els alumnes desenvolupen, en format taller, la seva creativitat a partir
del teatre i la música, fet que incideix directament en la millora de l’èxit escolar,
incrementa la comprensió lectora, l’expressió oral i l’autoestima.
A qui s’adreça: alumnat, de 9 a 12 anys, procedent de les escoles: Alexandre
Galí, Antoni Botey, Baldiri Reixac, Feliu i Vegués, Itaca, Josep Carner i
Margarida Xirgu (per confirmar)
Calendari: d’octubre a juny (per confirmar)
Horari: dimarts i dimecres, 17.30 a 18.30 h (teatre); dijous, 17.30 a 18.30 h
(música) (per confirmar)
Lloc: escola Antoni Botey (per confirmar)
Preu: gratuït
Inscripció: a cada escola
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Promou / organitza: centres participants, Comissió d’Infància i Joventut i del
Pla Educatiu d’Entorn de Llefià La Salut.
Contacte: mbravo@badalona.cat
Més informació: Xarxes territorials d'educació
8.2 5es Jornades A·PLEC sobre Didàctica del Plegat per a educadors
Descripció
Aquestes Jornades estan concebudes bàsicament per aprendre a ensenyar a
plegar. Durant tres dies i a través d'una quarantena de tallers dirigits per
plegadors, un centenar d'educadors aprendran a utilitzar el plegat com a mitjà
pedagògic, intercanviant experiències, descobrint solucions, aprenent trucs i
mètodes, desenvolupant idees i projectes segons cada situació educativa.
Activitat reconeguda dins el Pla de Formació del professorat de Badalona. No
es requereix cap coneixement previ de plegat.
A qui s’adreça: educadors i mestres actius d’escoles bressol, primària i
secundària; estudiants i professors d'escoles i universitaris d'art, ciències de
l’educació, matemàtiques, etc; persones majors d’edat que tinguin un interès
sobre l’aplicació pedagògica del plegat;
Calendari: 25, 26 i 27 d'octubre de 2019
Horari: divendres 18.30 a 22.30 h, dissabte 9 a 20 h, diumenge 9 a 14.30 h
Lloc: Escola Betúlia (Conquista 57, 08912 Badalona)
Material didàctic: disponible a les Jornades
Preu: quota complerta tres dies dv, ds i dg 55 €; estudiants 35 € només
dissabte 45 €; només diumenge 30 €.
A partir del 14 d'octubre, increment de 5 € a totes les quotes
Inscripció: http://foldingdidactics.com/catalonia/badalona/
Promou / organitza: A·PLEC - Associació de Plegadors Educadors, Soca-rel
del Círcol
Hi col·labora: Escola Betúlia, Servei Educatiu Ciutat de Badalona, Dep.
d'Educació i Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de
Badalona, Consorci per a la Normalització Lingüística – Centre de
Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià, Friedrich-Frobel
Memorialmuseum, Oberweissbach (Turíngia, Alemanya). Empreses: Drogueria
Boter (Badalona), Abacus Cooperativa (Badalona), Miyabi (Alemanya)
Associacions: Asociación Española de Papiroflexia (Espanya), Mouvement
Français des Plieurs de Papier (França), Origami Alsace (França), Centro
Diffusione Origami (Itàlia), Origami Deutschland e. V. (Alemanya), British
Origami Society (Anglaterra), PaDoRe – Gesellschaft zur Dokumentation und
Erforschung der Faltkunst (Alemanya), Associació Cultural Festa del Dibuix
(Badalona).
Contacte: Joan Sallas sallas@gmx.net
Més informació: http://foldingdidactics.com/catalonia/badalona/
8.3 Mostra de Pessebres. Diorames
Descripció
Es tracta d’un recorregut guiat de l’exposició, amb una explicació de cada
diorama que il·lustra les representacions més tradicionals del pessebre en
diferents localitzacions.
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A qui s’adreça: alumnat de primària, secundària i tots els públics
Calendari: del 13 al 6 de gener de 2020
Horari: de dilluns a divendres, als matins. Horari concertat.
Lloc: Sala d’exposicions El Refugi.
Material didàctic: auca del Pessebre i jclic del Pessebre
Preu: gratuït
Inscripció: 647 458 851 (Marisa)
Promou / organitza: Amics del Pessebre de Badalona
Hi col·labora: Ajuntament de Badalona i Federació Catalana de Pessebristes
Més informació: Mostra de Pessebres de Badalona
8.4 La crida als Reis i el fanalet
Descripció
Taller per a educadores i educadors, per fer-los coneixedors de la tradició de
cridar als Reis a Badalona i que en puguin fer de transmissors a les aules.
Badalona té una llarga tradició de cridar als Reis amb cançons i amb la llum de
fanalets per il·luminar-los el camí. Amb aquest taller es pretén que els mestres
coneguin la tradició local i la puguin treballar amb els alumnes a les aules.
Tanmateix, aquest any totes les escoles rebran, de manera digital, un fitxer
amb una plantilla de fanalet amb les instruccions de construcció.
El taller, inclòs al Pla de Formació de Zona, consta d’una part teòrica i d’una
part pràctica amb una proposta de construcció de fanalet que es podrà treballar
després a les aules.
Formadors: Joan Giralt i Joan Sallas
A qui s’adreça: a educadores i educadors de primària
Calendari: al mes de novembre (data per determinar)
Contacte: Anna M. Gaona, 93 483 26 32 agaona@badalona.cat
Material didàctic: material i instruccions per a la construcció d’un fanalet
Material de difusió: conte “El fanalet d’en Tasi”, de Dolors Sabater i Anna
Riera
Preu: gratuït
Promou / organitza: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona
Hi col·laboren: Soca-rel, A·PLEC - Associació de Plegadors Educadors i
Servei Educatiu de Badalona / CRP (Pla de Formació de Zona)
8.5 FlipArt
Descripció
El programa FlipArt vol incentivar i apropar les arts entre els joves a través de
tres activitats: “Les aventures d’artistes”, “Els oficis de les arts” i “Els
monogràfics d’arts”. Les dues primeres consisteixen en la visita d’artistes i
professionals de les arts escèniques i visuals als instituts de secundària on
expliquen als alumnes la seva trajectòria, les seves vivències, les dificultats, els
èxits, etc. A la tercera els alumnes poden realitzar una pràctica d’alguna
disciplina artística. Els monogràfics d’aquest curs són: teatre, coreografies de
teatre musical, circ, bodypercussion / beatbox, imatge performativa i còmic.
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A qui s’adreça: alumnat de secundària, batxillerat i cicles formatius
Calendari: d’octubre a juny
Lloc: en el centre
Preu: gratuït
Inscripció: Les sessions s’adjudiquen per ordre d’arribada de les
preinscripcions i segons disponibilitat dels artistes. En els cas dels Monogràfics
d’Arts és prioritzen els centres que encara no hi han participat.
Cal sol·licitar-la a: oda.flipart@diba.cat
Promou / organitza: Diputació de Barcelona
Contacte: oda.flipart@diba.cat 93 402 28 73
Més informació: http://www.diba.cat/web/oda/flipart
8.6 Forjadors de la Festa. Manifestacions festives de cultura tradicional i
popular catalana de Badalona
Descripció
Mostra d’elements festius badalonins de cultura tradicional i popular catalana.
L’exposició mostra els elements festius de la ciutat que participen en les Festes
de Maig. El recorregut guiat de l’exposició tracta i explica els elements festius.
A qui s’adreça: escoles bressol, primària i secundària i tots els públics
Calendari: maig
Horari: de dilluns a divendres de 16.30 a 20 h, dissabtes d’11 a 14 h i de 16 a
20 h, diumenges i festius d’11 a 14 h.
Visites en horari escolar a convenir
Lloc: Sala Josep Uclés - Centre Cultural El Carme i planta baixa de la Casa de
la Vila
Material didàctic: Fitxes dels jocs d’enginy i jocs dels Forjadors de la Festa.
Preu: gratuït
Inscripció: cultura@badalona.cat
Promou / organitza: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona
Hi col·labora: Coordinadora d’Entitats Badalonines de Cultura Tradicional i
Popular Catalana i Colla de Geganters de Badalona
Contacte: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona 93 483 28 29
cultura@badalona.cat
Més informació: https://festesdemaig.cat/
8.7 Coneguem els Forjadors de la Festa (exposició)
Descripció
És una exposició itinerant, visual i descriptiva dels elements i entitats que
participen a les Festes de Maig tenint com a eix central la figura del Dimoni de
Badalona, l’element més singular de la Festa.
Està dissenyada per respondre als objectius del projecte Encén la metxa!, un
projecte cultural que pretén difondre el patrimoni festiu de Badalona. Aquesta
exposició forma part del catàleg d’exposicions temàtiques itinerants del Museu
Etnològic de Barcelona - Museu de Cultures del Món.
Consta de:
- 1 roll-up. Presentació/Imatge Exposició Encèn la metxa! Forjadors de la Festa
(85x200)
- 1 roll-up Què és Encén la metxa!? (150x200)
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- Doble roll-up Coneguem els Forjadors de la Festa (85x200 cada un)
- 5 roll-up. Va de dimonis, Va de gegants i capgrossos, Va de foc i bèsties, Va
de Castells i altres elements festius, i Va de Festes de Maig (85x200 cada un).
- Doble roll-up. Cremada del Dimoni + Festes de Maig (85x200 cada un)
- 1 roll-up. El Dimoni a l’escola (85x200)
Material didàctic:
Jocs Forjadors de la Festa:
- Aquesta la saps? 5 capses temàtiques: Va de gegants, Va de Castells, Va de
foc i bèsties, Va de Festes de Maig i Va de dimonis amb el tauler.
- Memoritza
- Dominofesta
- Dossier dels dimonis de Badalona
- Dossier Forjadors de la Festa
- Còmic Forjadors de la Festa
Material de difusió:
- Postal A5 explicació del projecte Encén la metxa! L’Avantsala de les Festes
de Maig
- Punt de llibre de les entitats d’Encén la metxa! i del Dimoni de Badalona 2016
- Guia de contes.
A qui s’adreça: alumnat d’educació infantil, primària, secundària i a tots els
públics
Calendari: Tot l’any, excepte el mesos de març, abril i maig
Lloc de recollida: Departament de Cultura de l’Ajuntament de Badalona.
Edifici El Viver, Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 (2a planta).
Preu: gratuït
Promou / organitza: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona
Hi col·labora: Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular de Badalona
(COENBACU) i Colla de Geganters de Badalona.
Contacte: Anna M. Gaona i Carles Flores; 93 483 26 32
Mës informació: http://badabiblios.cat/encen-la-metxa//
8.8 Geocerca: Ruta del Dimoni de Badalona
Descripció
Una passejada històrica per la Cremada del Dimoni, des dels seus inicis fins els
nostres dies. L’origen, els protagonistes, els llocs més emblemàtics i La
Cremada, l’acte central que els badalonins reprodueixen any rere any amb
motiu de la celebració de la festa en honor al patró Sant Anastasi.
A qui s’adreça: a tots els públics
Calendari: permanent
Horari: a concretar
Lloc: diferents espais del barri del Centre de Badalona
Material didàctic: https://www.geocaching.com/geocache/GC3JA0N_ruta-deldimoni-de-badalona?guid=82f9333c-11f4-4755-a802-f316fb3e304c
Preu: gratuït
Inscripció: 93 483 28 18 o cflores@badalona.cat
Promou / organitza: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona
Hi col·labora: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
Contacte: Programes Territorials de Cultura. Carlos Flores
Més informació: http://badabiblios.cat/ruta-del-dimoni/
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8.9 Josep Artigas (exposició)
Descripció
Exposició de l’obra de Josep Artigas (Barcelona 1919-1991). Mostra un
recorregut pels cartells i la imatge gràfica que aquest artista va crear i dibuixar
per a empreses com Nestlé o Cruz Verde, entre altres.
A qui s’adreça: a tots els públics
Calendari: del 22 d’octubre al 6 de gener de 2020
Horari: de dimarts a divendres, de 16 a 20 h; dissabtes d’11 a 14 h i de 16 a 20
h; diumenges d’11 a 14 h
Lloc: Sala Josep Uclés Centre Cultural El Carme
Preu: gratuït
Promou / organitza: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona i
Universitat de Barcelona
Contacte: Servei de Cultura 93 483 28 23
8.10 Menuda Badalona!
Descripció
Menuda Badalona! és un projecte educatiu promogut per BDN Lab que facilita
l'aprenentatge de les àrees STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i
Matemàtiques) mitjançant la fabricació digital de maquetes d'edificis i llocs
emblemàtics de la ciutat creades pels alumnes dels centres educatius
badalonins participants.
A qui s’adreça: alumnat i professorat d’ESO, batxillerat i cicles formatius.
Calendari: de setembre a juny
Lloc: BDN Lab i centres educatius participants
Material didàctic: disponible
Preu: gratuït.
Inscripció: del 2 al 20 de setembre
Promou / organitza: BDN Lab
Hi col·labora: diferents entitats públiques i privades
Contacte: info@bdnlab.org
Més informació: https://bdnlab.org/ca/menuda-badalona
Nom de l’activitat / projecte

8.11 Contacontes en clau de gènere
Descripció
Es proposen dos espectacles de contacontes amb perspectiva de gènere
adaptats a diferents edats. L’activitat consta de dues parts, una primera en la
qual s’explica, s’escolta i es comenta el conte i una segona on es fan
manualitats creatives per refermar els valors treballats al conte.
Es busca qüestionar els estereotips i rols de gènere mitjançant la teatralització
lúdica de contes infantils. Aquests espectacles també promouen valors
d'equitat de gènere, d’autoestima i empoderament, d’acceptació de les
diferències i d’igualtat d'oportunitats entre els infants.
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A qui s’adreça: alumnat d’educació infantil i primària
Calendari: d’octubre a juny
Horari: matins, a concretar amb cada centre educatiu. Durada: 1 hora
L’activitat es divideix en dues parts: 10-15 minuts de contacontes, 15 minuts
d’intervenció i comentaris posteriors i 30 minuts de taller de manualitats.
Lloc: al mateix centre
Material didàctic: llibres infantils de recent adquisició pel fons documental del
Centre de Recursos i Assessorament a les Dones (CRAD). Disponibles per
consulta in-situ.
Preu: gratuït
Inscripció: cal enviar un correu a: atorresg@badalona.cat o bé trucar a:
Ajuntament de Badalona 93 483 26 00 extensió 3203
CRAD 93 387 54 88
Promou / organitza: Servei de Feminismes de l’Ajuntament de Badalona i
Centre de Recursos i Assessorament a les Dones (CRAD)
Contacte i més informació: Alina Torres Garcia atorresg@badalona.cat
8.12 Projectes de l’EASD Pau Gargallo
Descripció
Des de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo, es promouen
diferents projectes i activitats al llarg del curs obertes, algunes d’elles, als
centres educatius i a la ciutadania, com són exposicions, tallers, etc. L’EASD
Pau Gargallo col·labora també en projectes i accions promogudes per altres
centres , entitats i serveis.
A qui s’adreça: alumnat dels centres educatius i públic en general
Calendari: tot el curs
Promou / organitza: EASD Pau Gargallo
Contacte: 93 399 76 52 escola@paugargallo.cat
Més informació: www.paugargallo.cat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Les activitats d’aquesta guia s’adrecen i poden adequar-se a les necessitats de
l’alumnat dels centres d’educació especial.
La Guia Arts i escola es pot consultar també a la Guia d'activitats educatives
del curs 2019-20 i s’actualitza periòdicament.
Edició:
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona
Tel. 93 483 27 75
servei_educacio@badalona.cat
www.badalona.cat/educacio
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