Catàleg de serveis, recursos i
activitats municipals adreçades
als centres educatius
2014/2015
Ajuntament de Vic
Vic, juny de 2014

Activitats i projectes
Primària i secundària

Dades de contacte:

Educació ambiental

Fabiola Mora
programamediambient@vic.cat
Telf. 93 702 7283

Programa Educatiu de Medi Ambient de Vic
-. Catàleg d’activitats i recursos a disposició de les escoles
-. Assessorament i suport a les actuacions d’educació ambiental del programa d’acció
de cada centre
-. Seminari de formació per a mestres i professors
-. Participació a projectes conjunts com per exemple “seguim els rius”
http://programamediambient.vic.cat/
at/
Creació de la XESC Vic
Xarxa d’escoles per a la sostenibilitat
Conveni amb la Generalitat de
Catalunya

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Infantil, primària, secundària i
Batxillerat

Educació Viària

Dades de contacte:
Roser Montané
mobilitatsegura@vic.cat
Telf. 93 885 00 00

Programa d’Educació Viària a les escoles
-. Activitats dinamitzades per la Guàrdia Urbana per treballar
temes relacionats amb la mobilitat, la seguretat, els espais
comuns, la bicicleta i el ciclomotor. Activitat pràctica amb circuit
de kart.
-. Visites guiades a la Comissaria de la Guàrdia Urbana

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Infantil, primària i secundària

Dades de contacte:
Rosa Castillo /Cultura
Ester Sanglas / Educació
castillomr@vic.cat – Telf. 938832495
pec@vic.cat – Telf. 937027253

Arts escèniques

Apropa’t al teatre
Programa d’activitats per apropar els infants i joves al teatre de la ciutat i
conèixer diferents disciplines artístiques.
EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4, P5 ) ) i CICLE INICIAL PRIMÀRIA (1r)
El llepafils
CICLE INICIAL PRIMÀRIA (2n) i CICLE MITJÀ PRIMÀRIA (3r i 4t)
El rei de la casa
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA (5è i 6è) i EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Pere i el llop
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA i BATXILLERAT
Història del Rock

El preu per alumne serà de 4,90 €
per representació

Més informació:
http://educacio.vic.cat/fitxers/apropat-al-teatre-2014-2015

Dades de contacte:

Cooperació

Fabiola Mora
Cooperació
moramf@vic.cat – Telf. 93 883 2495

Bagul de cooperació

Somnis Trencats
Documental – DVD
Es tracta d'un treball realitzat a partir de les
experiències recollides dels senegalesos que
viuen a Vic que, amb molta valentia, han volgut
explicar-ho, pensant que així podrien evitar que
altra gent del seu país hagués de passar per la
seva situació, trencant tan bruscament els
somnis de poder aconseguir una vida millor.

Material didàctic elaborat amb la col·laboració d’entitats
del Consell Local de Cooperació i Alumnes de la UVic, amb
l’objectiu de donar a conèixer la cultura i les activitats que
realitzen les ONGs i de l’Ajuntament en temes de
cooperació a l’Índia, Senegal i Bolívia.
És un bagul amb plafons didàctics i objectes suggerents
que planteja diferents activitats per tal de conèixer com
són i com viuen la gent d’aquests països, receptors de la
cooperació a Vic.
Guiadidàctica:
http://cooperacio.vic.cat/wp-content/uploads/2013/07/guia-bagul-baixa1.pdf

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de secundària

ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnes de primària

Recursos gratuïts

Dades de contacte:

Cooperació

Fabiola Mora
Cooperació
moramf@vic.cat – Telf. 93 883 2495

El joc dels drets humans de la
ciutat

Joc sobirania alimentaria
Moçambic
Joc gegant de taula fet amb col-laboració de
Veterinaris sense Fronteres. És una proposta
didàctica per donar a conèixer la realitat de
Moçambic en la seva lluita per la sobirania
alimentària al mateix temps que possibilita
entendre alguns conceptes bàsics entorn a
aquesta temàtica.

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de primària i secundària

Es un recurs lúdic i educatiu que promou una reflexió
sobre els drets i deures que tenim les persones com a
ciutadans i ajuda a comprendre quines són totes
aquelles accions i recursos que les administracions
locals posen a l’abast de la ciutadana per garantir
aquests drets.

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de primària, secundària i batxillerat
Educació no formal

Recursos gratuïts

Cooperació
Davant la crisi el valor de les
persones. Creu Roja
Davant la crisi, el valor de les persones és una
proposta de sensibilització i reflexió al voltant
dels valors de la solidaritat i la convivencia en la
nostra quotidianitat. A partir de 10 figures de
mida natural de persones del nostre entorn,
l’alumnat descobrirà l’impacte de la crisi actual
entre les persones i la importancia d’enfortir els
lligams de solidaritat i convivencia a la societat
civil per solucionar els problemas.

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de cicle superior de primària

Recursos gratuïts

Dades de contacte:
Fabiola Mora
Cooperació
moramf@vic.cat – Telf. 93 883 2495

Mandala Igualdad
És un material educatiu elaborat per la Fundació
Vicenç Ferrer que pretén promoure una reflexió
crítica entre l’alumnat de secundària sobre les
principals causes de les desigualtats, l’exclusió i la
pobresa. Per tal de fer·ho es treballen tres blocs
temàtics que ens permetran analitzar la situació de
tres col·lectius que pateixen discriminació a l’Índia
rural (dones i nens, persones amb discapacitat i
persones de castes desafavorides).
Inclou fitxes temàtiques, PPts per a dur a terme les
activitats a l’aula i d’alters materials didàctics. La idea
és que el professorat del centre sigui qui dinamitzi les
activitats recolzant-se en els recursos elaborats per la
fundació.
Més info: http://www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
A part la Fundació Vicenç Ferrer té un web amb altres recursos educatius per a les
escoles
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/sensibilizacion/actividades-educacionen-escuelas#.U379gfGg7DE.gmail

L’any del Tricentenari
El maletí malgirbat i la llibreta vella
Emmarcat en l’any del Tricentenari i amb la voluntat
de fer arribar aquesta necessària commemoració a
tothom, aquest conte pretén explicar als nens i
nenes què va passar el 1714, què va representar la
Guerra de Successió per Catalunya o, si més no,
oferir-los, amb el seu llenguatge i amb un format
atractiu, una primera aproximació i provocar-los la
curiositat sobre els fets que van succeir ara fa 300
anys.
Possibilitat d’activitats pedagògiques creades per els
autors del conte, l’Anna Obiols i en Subi.
Pensades per diferents cicles i en diferents formats
aquestes activitats giren entorn del conte i de la
Guerra de Successió.
Disponibles fins el primer trimestre del cures
2014/2015.
Per conèixer amb detall el contingut i el cost:
comasrm@vic.cat o al 938832495.
Pagament escola/Ajuntament

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Diferents nivells

Dades de contacte:
Marc Comas
Àrea de Cultura i Ciutadania
comasrm@vic.cat – Telf. 938832495

Visites guiades a l’ermita de St.
Sebastià
Emmarcat en el mateix projecte de
commemoració del Tricentenari, hem posat en
marxa un seguit de visites guiades a l’ermita de St.
Sebastià, per tal de conèixer més de prop el
“Pacte dels Vigatans”.
Les visites, totes elles gratuïtes, es porten a terme
els caps de setmana o entre setmana en horaris
convinguts.
Per a concertar visites, cal posar-vos en contacte
amb Vic Informadors a traves del correu electrònic
infoguiesvic@gmail.com o al telèfon 679887406.
Recursos gratuïts
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de secundària –
consultes per adaptar visita a
primària

Seguretat i emergències
Revetlles amb precaució
-. Mesures d'autoprotecció i impartides per voluntaris
de protecció civil de l'Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Vic (AVPC-Vic)
-. Nocions bàsiques d'assistència sanitària immediata
impartides per un membre de la Creu Roja
-. Demostració pràctica de l'ús de material pirotècnic.
Es necessita una aula per projectar un power-point i la
demostració pràctica es farà al pati.

Maig - Juny

Dades de contacte:
Lourdes Rota
Departament de mobilitat, seguretat i
emergències
rotabl@vic.cat – Telf. 938891244

Programa “GAME OVER”
Col·laboració de La Fundació Institut Guttmann i del Servei
Català de Trànsit
Sessions d’informació i sensibilització d’una hora de durada
que consisteixen en una xerrada/debat amb projecció de
material audiovisual, presentada i coordinada per un jove
afectat de lesió medul·lar, distribució de tríptics i adhesius
sobre prevenció d’accidents com a reforç dels conceptes
exposats i debat per tal d’aconseguir que els participants
obtinguin la major rendibilitat cultural, pedagògica i vivencial
de l’activitat.

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes primària, secundària i
batxillerat

Recurs
gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Joves de 14 a 18 anys
ESO, Cicles i Batxillerat

Dades de contacte:

Turisme

Dolors Maria Alemany - Pep Cudinachs
Oficina de Turisme
turisme@vic.cat - Telf. 93 886 20 91

Itinerari “Passegem per Vic” per alumnes de primària
Recorregut comentat per un guia turístic pel centre històric combinat amb
exercicis d’observació amb un material educatiu específic.

Visites a la carta – per a grups fins a 30 persones
Visites a diferents punts de la ciutat, a demanda. Reserva prèvia

Visites a l’Ajuntament
Les visites a l’Ajuntament es podran fer:
a) De manera lliure sense guia
b) Amb el suport d’una guia de l’Oficina de Turisme
Totes les visites impliquen assumir els honoraris de les guies
(40 euros/hora)i el cost de les entrades (si s’escau). Consultar a turisme

Dades de contacte:

L’ Atlàntida

Sara Lladó
L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona
sara.llado@latlantidavic.cat - Telf. 93 702 7257

Coneixem l’Atlàntida
Visita guiada d’una hora aproximada que consta d’un recorregut pels
vestíbuls, les sales, els magatzems tècnics, les sales d’assaig, els camerinos,
l’entrada d’artistes etc..

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de primària, secundària, batxillerat, cicles, universitat
Preu: 2 euros per menors de 18 anys i 4 euros per majors de 18 anys.
Professors gratuït. Grup mínim de 15 persones

Activitats i projectes
Adreçats a primària

Educació i Esport
Programa Esport a l’Escola &
Escola a l’Esport
Sessions demostratives de
diferents esports que es poden
realitzar a la ciutat en
col·laboració amb les entitats
esportives.

Dades de contacte:
Anna Grifoll Serra
Institut Municipal d’Esports
grifollsa@vic.cat – Telf. 938833030

OLIMPIVIC’14
Jornada esportiva entre escoles
com a cloenda del programa
Esport a l’Escola & Escola a
l’Esport.
Competició en diferents esports:
futbol, bàsquet, tennis taula,
punxats i bitlles catalanes.
Activitat de dos dies amb la
Participació de les famílies.

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de cicle
superior de primària

Recurs
gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de sisè de
primària

Consistori Infantil

Dades de contacte:
Ester Sanglas
Educació
pec@vic.cat – Telf. 937027253

El Consistori Infantil
Òrgan consultiu i participatiu format per representants dels alumnes de
sisè de primària de les diferents escoles de Vic.
Els consellers són escollits democràticament dins l’escola i participen en
un projecte anual que se’ls encarrega des d’alcaldia.
Activitat mensual i en horari extraescolar.

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de sisè de primària

Pack de cultura popular catalana
Dades de contacte:
Ester Sanglas
Educació
pec@vic.cat – Telf. 937027253

Tallers de cultura popular
Activitat de coneixement i promoció de la cultura catalana.
El “pack cultural” consta de 9 sessions (durant un trimestre escolar):
sardanes, gegants i castells.
Les sessions són impartides per diferents entitats de la ciutat.

Activitat impulsada per Pla de Barris, Pla Educatiu d’Entorn i Regidoria de Cultura

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de 3r de primària

Fires i Mercats

Dades de contacte:
Sílvia Badosa
Fires i Mercats
badosars@vic.cat – Telf. 938833100

Dins el calendari firal vigatà es programen diferents activitats infantils a
les següents fires:
- MMVV, 18, 1,9 20 i 21 de setembre de 2014
- Fira de la Muntanya, 14, 15 i 16 de novembre de 2014
Depenent de l'activitat tindrà
- Mercat Medieval, 6, 7 i 8 de desembre de 2014
un cost o serà gratuïta.
- Fira Slot, 13 de març de 2015
- Mercat del Ram, 27, 28 i 29 de març de 2015
- Lactium, 27, 28 i 29 de març de 2015 (activitat escolar pròpia)

Activitat escolar vinculada a la fira Lactium (primavera 2015) :
Organitzar la visita a un productor de formatges i derivats làctics de la nostra comarca.
Aprendre quin és el procés d’elaboració del formatge i conèixer en què consisteixen els
processos de fermentació, coagulació, pasteurització, etc.
Interessats, demanar més informació.
El programa d'activitats de cada Fira es podrà consultar al web: www.vicfires.cat

Activitats i projectes
Adreçats a secundària i/o estudis
post-obligatoris

Dades de contacte:

Vicjove
Oficina Jove de Treball

Josep M. Brugera
VicJove
vicjove@vic.cat - Telf. 93 8891767

Permanències periòdiques als centres i
suport als delegats del centre

Tallers formatius del catàleg:
-. Joc de Rol: Anem per feina!
-. Processos de selecció
-. Taller d’orientació: l’autoconeixement
-. Com i on buscar feina
-. Curres o treballes
-. Si treballes, què has de saber?

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de Secundària
Gratuïtes i adjudicades segons ordre cronològic
de petició (a partir del setembre)

-. Espais de divulgació per poder apropar el
servei als joves
-. Projecte de Taules de delegats per
treballar de manera complementaria al
Consell de Joves
-. Formació als joves delegats de 1r d’ESO
per potenciar les seves funcions
-. Trobada local de delegats
Gratuït

Dades de contacte:

Educació per a la Salut

Judit Ramos Pujol
Servei Municipal de Salut
salut@vic.cat- Telf. 93 8852552

Tallers de prevenció en el consum de drogues

Taller: “Usos adolescents de les xarxes socials i d’altres TIC. Connexió,
relació .. Addicció?”
Tallers de resiliència

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de Secundària i post - obligatòria

30 €/ taller

Educació de gènere

Dades de contacte:
VicDones-SIAD Osona
vicdones-siadosona@vic.cat - 93 7027284

Tallers i servei d’orientació i suport
RELACIÓ SEXE – GÈNERE

CONSTRUCCIÓ I MITES DE L’AMOR ROMÀNTIC

Objectius
-. Conèixer i/o analitzar com es construeix la identitat de
gènere.
-. Saber diferenciar i trencar mites i creences entorn el
sistema sexe/gènere.
-. Donar exemples de pràctiques sexistes (publicitat,
llenguatge, etc.)
-. Identificar les relacions de poder: diferència,
desigualtat i discriminació en funció del sexe/gènere

Objectius
-. Identificar la construcció dels estereotips i rols de
gènere.
-. Reflexionar sobre els mites socials existents al voltant
de l’amor romàntic.
-. Ser conscients de les relacions que mantenim, i de
com ens percebem i situem en elles.

Continguts
-. Definició de sexe/gènere. Construcció simbòlica de
l’identitat de gènere.
-. Explicació i anàlisi de mites i estereotips associats al
gènere.
-. Visualització del poder i el gènere en els diferents
àmbits socials (desigualtat i discriminació).
Format i durada de l’activitat
Xerrada amb possibilitat d’oferir-la en format taller.
Durada d’una hora i mitja.

Recurs gratuït

Continguts
-. Explicació i anàlisi dels mites de l’amor romàntic.
-. Qüestionar-nos els mites i creences errònies al voltant
de l’enamorament i l’amor.
-. Reconeixement de situacions de pressió, i
desenvolupar eines per clarificar els límits i evitar que es
traspassin.
-. Rol playing.
Format i durada de l’activitat
Xerrada amb possibilitat d’oferir-la en format taller.
Durada d’una hora i mitja.

Alumnes de secundària, cicles, batxillerat (adaptació)

Educació de gènere

Dades de contacte:
VicDones-SIAD Osona
vicdones-siadosona@vic.cat - 93 7027284

Tallers i servei d’orientació i suport
PREVENCIÓ DE LES RELACIONS ABUSIVES

UNA ESCOLA OBERTA AL MÓN SENSE ARMARIS

Objectius
-. Identificar el problema de les relacions abusives.
-. Discriminar els comportaments abusius..
-. Identificar actituds vinculades a les desigualtats de
gènere i a les relacions de parella.

Aquest és un taller creat per l’Associació LGTB TALCOMSOM per
combatre l’homofòbia en l’entorn escolar, i potenciar actituds actives
per erradicar la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat
de gènere.

Continguts
-. Definició i identificació dels mites de l’amor romàntic.
-. Definició i identificació d’indicadors d’abús en les
relacions de parella.
-. Reconèixer els indicadors d’abús en les relacions de
parella.
-. Reconèixer els diferents tipus d’abús i
característiques de les relacions abusives.
-. Role-playing de casos.
Format i durada de l’activitat
Xerrada amb possibilitat d’oferir-la en format taller.
Durada d’una hora i mitja.

Recurs gratuït

Objectius
-. Saber diferenciar els conceptes gènere, sexe, orientació sexual i
pràctica sexual per posar en evidència la concepció heteronormativa
de la societat i veure com això afecta a les persones LGTB.
-. Donar eines per entendre i respectar la diversitat sexual i afectiva.
-. Reflexionar sobre les conductes discriminatòries derivades de
l’orientació sexual i la identitat de gènere.
-. Desenvolupar l’esperit crític i potenciar una actitud activa envers
les conductes lgtbfòbiques
Format i durada de l’activitat
El format de l’activitat és el d’un taller participatiu. Les seves
opinions i respostes, moderades per la conductora del taller,
marcaran el desenvolupament de l’activitat. Hi ha molt material
audiovisual per treballar.
Durada de l’activitat d’un hora o hora i mitja.
Consultar condicions a VicDones-SIAD Osona

Alumnes de secundària, cicles, batxillerat (adaptació)

Projecte Punt de partida

Dades de contacte:
Ester Sanglas
Educació
pec@vic.cat – Telf. 937027253

Pràctiques en empresa
Realització d’unes hores setmanals de pràctiques laborals en alguna
empresa de la ciutat.
Aquestes pràctiques són en horari escolar i suposen unes 6-10h setmanals
(segons acord entre el centre educatiu i el centre col·laborador)
Participants
Alumnes de 4rt d’ESO amb risc d’exclusió social i/o amb dificultats per
seguir les classes ordinàries.

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de 4rt d’ESO

I després cap on vaig?

Dades de contacte:
Ester Sanglas
Educació
pec@vic.cat – Telf. 937027253

Formació / Informació
Descripció dels diferents itineraris acadèmics possibles un cop finalitzada l’ESO.
Taula rodona amb la participació de:
– Joves majors de 16 anys que exposaran el seu itinerari acadèmic i/o
professional.
– Professionals de diferents sectors laborals, que exposaran la realitat del
mercat laboral actual.

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de 3er d’ESO

Seminari de generació
d’idees de negoci

Dades de contacte:
Joaquim Freixa
Servei d’emprenedoria
freixacj@creaccio.cat – Telf. 938815533

Seminari sobre la idea de negoci i la creació d’empreses
Sessió informativa d'una hora de durada i que tracta de respondre les següents
preguntes:
-. Com es generen les idees de negoci?
-. Per què unes idees tenen èxit i d'altres no?
-. Com puc avaluar la meva idea de negoci?
-. Qui em pot ajudar a contrastar la meva idea de negoci?

Recurs
gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de 3er i 4rt d’ESO
Alumnes de formació post – obligatòria
Batxillerat, CFGM i CFGS

Obrint horitzons: treballar,
estudiar.. A Europa

Dades de contacte:
Cristina Cortadelles
Creacció
cortadellesbc@creaccio.cat
Telf. 938815533

Obrint horitzons: Treballar, estudiar ... a Europa
Xerrada sobre mobilitat europea per a joves
Xerrada informativa sobre els aspectes d'interès relacionats amb Europa i adreçada als
joves:
-. Estudiar a altres països
-. Treballar i fer pràctiques a l'estranger
-. Participar en projectes de voluntariat europeu
-. Programes europeus d'intercanvi i bones pràctiques entre centres educatius
europeus
-. Portal Europeu de la Joventut
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de formació post –
obligatòria
Batxillerat, CFGM i CFGS

Recurs
gratuït

Recursos

Dades de contacte:

Educació i patrimoni

Material didàctic en
format paper o digital:
• Bits de patrimoni
• Vic, la meva ciutat
• Osona, la meva comarca

Educació Infantil
3r de primària
4rt de primària

Ester Sanglas
Educació
pec@vic.cat – Telf. 937027253

Material didàctic:
Informació i recursos
per al professorat

• Exposicions de barris
• Informació de la ciutat
www.vic.cat/educacio

Material interactiu de
descoberta de la ciutat

Primària i secundària
PRESENTACIÓ AL
SETEMBRE, VINCULAT A
L’ÚS DE TABLETS (lloguer a
l’oficina de turisme)

VIT – Vic Integració Tecnològica
Espais:
Auditori, taller, aula informàtica, aula
multimèdia, espais de treball en grup,
reunió i presentació.

Equipament:
Kits de robòtica, electrònica i hardware,
equips Mac i PC amb varis softs,
impressió 3D, pissarres digitals i espais
de projecció.

Dades de contacte:
Pep Campàs
Espai VIT
vit@vic.cat – Telf. 937027286

Assessorament i suport:
En activitats, formacions, presentacions,
xerrades i pràctiques, entorn la
tecnologia

Espai de trobada i de treball del Fòrum
de professors de tecnologia d’Osona

Recurs gratuït per als
centres educatius

VA! Vic Acció!
Borsa de voluntariat

Dades de contacte:
Berta Rierola
rierolacb@vic.cat - 93.883.24.95

VA! VicAcció! és un projecte que pretén, per una banda, donar a conèixer l'oferta
de voluntariat existent a la nostra ciutat, així com facilitar la participació activa
d'aquelles persones que vulguin col·laborar de manera voluntària en activitats,
programes i projectes que es duen a terme a Vic. Alhora, ofereix un recurs a
institucions públiques i entitats sense ànim de lucre per buscar persones
voluntàries que puguin donar suport a les seves activitats i projectes.

RECURS ADREÇAT A:
-. Famílies i joves majors de 16 anys que vulguin realitzar una tasca voluntària en el seu
temps lliure.
-. Escoles que vulguin sol·licitar voluntariat puntual per a activitats i projectes que es
duguin a terme dins o fora l’escola.

Serveis

VicJove

Dades de contacte:
Josep M. Brugera
VicJove
vicjove@vic.cat - Telf. 93 8891767

El servei ofereix informació a joves sobre temes diversos: salut, informació laboral,
formació acadèmica, cultura i lleure, societat, cursets ... i organitza activitats de
petit format: tallers, trobades, xerrades, exposicions
-. Espai de cultura, lleure i participació
-. Servei orientació acadèmica
-. Aula d’estudi (Zona d’estudi lliure equipat amb ordinadors i wifi.)
-. Informació i orientació a joves
-. Oficina jove de treball
Connecta’t:

www.vicjove.cat
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Agents cívics

Dades de contacte:
Cristina Molas
Civisme i convivència
molascc@vic.cat – 93 8893476

Els agents cívics tenen la finalitat d’informar i orientar la ciutadania amb tots els
temes referents a l' ORDENANÇA MUNICIPAL DE BON GOVERN, CIVISME,
BONS COSTUMS I CONVIVÈNCIA CIUTADANA.

Suport en aspectes externs al centre que impliquin un treball
de convivència amb els veïns i l'alumnat.
Per exemple: suport per gestionar possibles problemes amb els veïns i l'alumnat
(brutícia, soroll, desperfectes...) ocasionats a la sortida del centre (final de
la jornada escolar, a les estones de descans..)

VicDones

Dades de contacte:
VicDones-SIAD Osona
vicdones-siadosona@vic.cat
- 93 7027284

El VicDones és un servei de l’Ajuntament de Vic que té, com a tasca principal, oferir eines
i recursos a les dones a través d’informació, orientació i assessorament sobre els seus
drets, des de diferents àmbits, per tal d’aconseguir l’empoderament d’aquestes.

Què ofereix:
- Acollida si la demanda no és clara.
- Entrevista personalitzada per a la detecció de necessitats.
- Visites d’atenció psicològica i assessorament jurídic en funció de cada cas.
- Derivacions internes.
- Derivacions externes.
- Coordinació amb altres serveis.
- Preparació d’activitats entorn 8 de març, 28 de maig i 25 de novembre.
- Suport a les entitats que contemplin la perspectiva de gènere.

OMA- Oficina Municipal
d’Acollida

Dades de contacte:
Elisenda Blancafort
oficinaacollida@vic.cat
Telf. 93 7027282

L'Oficina Municipal d'Acollida, és el servei municipal destinat a fer l'acollida a totes les persones que
arriben per primera vegada a Vic, i també a aquelles persones que ja viuen a Vic, però que encara
no coneixen els serveis municipals, les festes i cultures i els drets i deures de la ciutadania.

Sessions Informatives d'Acollida a Vic
Sessions informatives en les que es dóna una informació bàsica sobre serveis i
entitats de la ciutat, i a la vegada sobre els drets i els deures de la ciutadania.
Totes les persones nouvingudes a la ciutat han passat primer per l’OMA. Disposen d’informació
interessant i alguns recursos.
Les Sessions informatives d’Acollida, es poden fer per grups ja organitzats, com pares i mares
nouvinguts a les escoles, per tal que coneguin millor la ciutat on viuen.
L’horari de les sessions s’adapta a les necessitats de cada grup que ho sol·liciti.

VIT – Vic Integració Tecnològica
Dades de contacte:
Pep Campàs
www.vitvic.cat
vit@vic.cat – Telf. 937027286

Formació per a docents / jornades formatives i cursos:
-. Robòtica educativa, eines de gestió de continguts, programació, disseny i
producció de recursos multimèdia.
Formació per a alumnes de secundària / cursos i activitats extraescolars:
-. Robòtica, programació, disseny i multimèdia.

Activitats gratuïtes i de pagament

OME- Oficina Municipal
d’Escolarització

Dades de contacte:
Margarita Bosch
Educació
ome@vic.cat – Telf. 93 7027253

L'Oficina Municipal d'Escolarització és l’organisme creat pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vic per regular el procés d’escolarització de l'alumnat
als centres docents finançats amb fons públics en els nivells d’educació infantil, educació primària
i educació secundària obligatòria de la ciutat de Vic.

Què ofereix:
- Atenció personal i individualitzada a les famílies que ho sol·licitin.
- Informació de l’oferta educativa de la ciutat de Vic.
- Informació i assessorament sobre el procés de preinscripció i matrícula a infantil,
primària i secundària
- Realització de les preinscripcions als centres educatius durant el període ordinari de
preinscripcions.
-Recollida de les preinscripcions de les persones que arriben a Vic durant l’any, quan ja
no és període de preinscripcions ordinari.

Servei de Mediació
ciutadana i comunitària

Dades de contacte:
Anna Aumatell
Servei de Mediació Ciutadana i Comunitària
aumatellpa@vic.cat
Telf. 938836776 Ext 20915 / Telf. 626097 652

El Servei de mediació ciutadana i comunitària de l’ajuntament de Vic promou i
col·labora en la difusió de la cultura de la mediació en tots els àmbits, i el món educatiu
i escolar és un d’ells.

-. Programa de mediació i de suport als programes de convivència de les
escoles i instituts de Vic
-. Assessorament, intervenció i acompanyament en la gestió del conflicte
escolar.
-. Formació a mida segons demanda del centre educatiu en tècniques de
gestió alternativa del conflicte i mediació.

PQPI

Dades de contacte:
Núria Homs
Educació
pec@vic.cat – Telf. 937027253

Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s'adrecen a joves que finalitzen
l'educació secundària obligatòria sense haver-ne obtingut el graduat.
•

Coordinació de l’oferta municipal i privada de la ciutat

•

Assessorament i informació:
– Gestió i coordinació de les xerrades informatives als centres
– Programació de les visites de les escoles als diferents recursos

Benestar i família

Dades de contacte:
Núria Homs
Àrea Social
homsmn@vic.cat

Equip d’educadores socials que es coordinen amb els centres educatius per a
treballar temes socials relacionats amb els alumnes i amb les seves famílies.
Analitzar i valorar les necessitats d’actuació social
Seguiment de l’absentisme escolar i treball per facilitar el bon retorn al centre
Suport al centre en situacions problemàtiques que no afectin a casos concrets (ex.
bullying, delinqüència, convivència escolar, etc.)
Orientar en relació als ajuts escolars
Suport en el treball en famílies i acostament d’aquestes al centre
Assessorar i/o participar en l’elaboració de projectes de millora
Treballar en relació a les extraescolars
Informar i orientar sobre diferents protocols municipals o supramunicipals
Informar dels recursos i serveis de la ciutat

Aula de Formació Continuada

Dades de contacte:
Ester Busquets/Anna Matavacas
aula@vic.cat
Telf. 93 8866588

Servei municipal equipat amb tot allò necessari per aprendre, millorar, reforçar,
ampliar o mantenir els coneixements de llengua catalana, anglesa i francesa.
•Assessorament informatiu i centre de recursos per al professorat – Els centres educatius i les
entitats poden utilitzar el servei (l’espai i els materials)
•Assessorament formatiu – Formació de català per a tots els nivells / materials didàctics
d’anglès i de francès
•Docència – Cursos monogràfics i sessions permanents durant tot el curs

Servei adreçat a l’alumnat de batxillerat i de cicles
formatius de grau mitjà i superior

Servei gratuït

Regidoria d’Educació
C/ Basses, 3
Telf. 93 702 72 53
pec@vic.cat
Ajuntament de Vic

