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Tipus d’activitats:

Totes aquestes activitats estan adreçades
a pares, mares, o tutors dels alumnes de
les llars d’infants, escoles, instituts i
escola de música i Conservatori del
municipi.
Totes les activitats són gratuïtes.

CALENDARI

Pla Educatiu d’Entorn
Vila-seca

Entorn i Medi Natural

La Música i l’Aprenentatge

Activitats
per a les
famílies

INSCRIPCIONS:
Club de Lectura

Uns dies abans de la data de
realització de cadascuna de les
activitats programades, els vostres
fills us portaran una butlleta
recordant-vos l’activitat. Cal que els
vostres fills la retornin emplenada al
centre escolar abans de la data
indicada en cada cas, i que hi
indiqueu si necessitareu servei
gratuït d’acollida per als vostres fills.
Aquest tràmit és molt important,
perquè ens ajudarà a millorar
l’organització de l’activitat, i a
garantir-vos el servei d’acollida, si és
el cas.

Per a més informació, us podeu adreçar a
la vostra AMPA o a la regidoria
d’Ensenyament de l’Ajuntament de
Vila-seca (977 30 93 27).

Relacions entre pares i fills

Gestió d’AMPA

Curs 2015-2016
Hi haurà servei
gratuït d’acollida
per als fills, en
totes les activitats
per a pares i mares
que es facin fora
d’horari escolar.
Només cal que us
apunteu seguint les
instruccions que us
donaran al centre
escolar.

Col·laboren:

Us hi esperem!

ACTIVITATS

PLA EDUCATIU D’ENTORN 2015/16 – FAMÍLIES

Benvolguts amics i amigues,
Em plau presentar-vos la programació
d’activitats que hem organitzat, dins del Pla
Educatiu d’Entorn, per al present curs 20152016.
Aquestes propostes estan adreçades a tots
vosaltres, com a pares i mares que sou dels
nostres alumnes, i tenen com a finalitat ajudarvos en l’educació dels vostres fills i filles amb
l’objectiu de poder millorar, entre tots, el seu
rendiment escolar i alhora contribuir, també, a la
cohesió i al foment de la nostra convivència
cívica i social.
De fet, són un important instrument que, des de
l’Ajuntament i amb la col·laboració de les AMPA
de tots els centres educatius del municipi, molt
gustosament posem a la vostra disposició per a
facilitar-vos el vostre compromís personal en la
formació, el creixement i el desenvolupament
dels vostres fills i filles.
Vull agrair des d’aquí a totes les AMPA les
valuoses aportacions fetes en les reunions
prèvies de treball per a la confecció d’aquesta
programació: la vostra participació ha estat del
tot cabdal, moltes gràcies!
Amb la confiança que aquesta oferta d’activitats
serà del vostre interès i comptarà amb la vostra
participació, rebeu entre tant una cordial
salutació, que desitjo poder-vos expressar
personalment durant el desenvolupament
d’aquest programa.
Ben cordialment,
Manuela Moya Moya
Regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vila-seca

Dijous 26/11/2015, de 18 a 19.30 h, al Centre Cívic el Colomí:

Divendres 11/03/2016, de 18 a 19.30 h, al Centre Cívic de la Pineda:

Vila-seca, un municipi per viure’l

Musicoteràpia

Xerrada a càrrec de Manuela Moya, regidora de Serveis al
Territori i Ensenyament de l’Ajuntament de Vila-seca.
Coneguem el nostre municipi, i les oportunitats que ens
ofereix per gaudir-lo amb els nostres fills i filles.

Taller a càrrec de Cristina Duran, pedagoga sistèmica i músic,
i de Mar Martori, musicoterapeuta i músic.
Adreçat a pares i mares, aquest taller ofereix un treball
equilibrat entre pedagogia sistèmica i musicoteràpia, per
ajudar-nos a connectar amb la nostra expressió emocional.

Divendres 11/12/2015, de 18 a 19.30 h, al Centre Cívic el Colomí:

Dijous 07/04/2016, de 9.15 a 12.15 h, Parc dels Aragalls:

Club de Lectura (sessió 1a)

Visita al Parc de la Torre d’en Dolça

A càrrec de Carme Solé, professora de Llengua i Literatura
Catalana de l’Institut Ramon Barbat Miracle.
Es proposa llegir tres llibres durant el curs, per comentar-los
en cadascuna de les sessions del Club de Lectura, amb
l’objectiu de fomentar l’hàbit de la lectura.

Visita guiada al Parc de la Torre d’en Dolça, a càrrec de
Manuela Moya, regidora de Serveis al Territori i Ensenyament.
Sortida a peu des del Parc dels Aragalls.

Dimarts 15/12/2015, de 18 a 19.30 h, al Centre Cívic el Colomí:

Gestió i fiscalitat de les AMPA
Taller a càrrec de Teresa Franc, de la FAPAC, adreçat a les
juntes de les AMPA del municipi.
Divendres 22/01/2016, de 18 a 19.30 h, al Centre Cívic el Colomí:

La Música, una eina per potenciar
l’aprenentatge
Xerrada a càrrec Joan M. Martí, professor de Didàctica de la
Música de la Universitat de Barcelona.
Coneguem com la música ajuda a connectar coneixements i
al desenvolupament cognitiu dels nostres fills i filles.
Divendres 12/02/2016, de 18 a 19.30 h, al Centre Cívic el Colomí:

Club de Lectura (sessió 2a)
A càrrec de Carme Solé, professora de Llengua i Literatura
Catalana de l’Institut Ramon Barbat Miracle.
Diumenge 14/02/2016, d’11 a 13 h, a la Séquia Major:

Visita guiada a la Séquia Major
Visita guiada a la Séquia Major (la Pineda). Activitat per a
famílies. Anem amb els nostres fills i filles a conèixer aquest
espai natural protegit del nostre municipi.
Diumenge 21/02/2016, d’11.30 a 13 h, a l’Auditori Josep Carreras:

Concert en família
“Veniu, a Venècia s’hi fan concerts”, a càrrec del Quintet de
corda de l’Orquestra Camerata XXI, i David Puertas
(narrador).
Concert per a tota la família.

Divendres 15/04/2016, de 18 a 19.30 h, al Centre Cívic el Colomí:

Club de Lectura (sessió 3a)
A càrrec de Carme Solé, professora de Llengua i Literatura
Catalana de l’Institut Ramon Barbat Miracle.
Diumenge 17/04/2016, d’11.30 a 13 h, a l’Auditori Josep Carreras:

Concert en família
“Bufa & Sons: Tubs del món”, amb Guillem Aguilar (cordes i
percussió), Marc Vila (bateria rara, kora i kalimba), i Xavi
Lozano (quotidiàfons bufats). Concert per a tota la família.
Dilluns 09/05/2016, de 18 a 19.30 h, al Centre Cívic el Colomí:

Gestionem les emocions dels fills
Xerrada a càrrec de Carme Negrillo, directora de l’escola
Antoni Torroja i Miret i professora de la URV.
Dimarts 24/05/2016, de 18 a 19.30 h, al Centre Cívic el Colomí:

Noves tecnologies i seguretat
Xerrada a càrrec de Mossos d’Esquadra.
Ajudem els nostres fills a utilitzar les noves tecnologies de
forma segura.
Divendres 03/06/2016, de 18 a 19.30 h, al Centre Cívic el Colomí

Club de Lectura (sessió 4a)
A càrrec de Carme Solé, professora de Llengua i Literatura
Catalana de l’Institut Ramon Barbat Miracle.
Dimecres 08/06/2016, de 18 a 19.30 h, al Centre Cívic el Colomí:

Primers Auxilis
Xerrada/taller a càrrec de Projecte ANDREA

