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Aquest catàleg de serveis, recursos i activitats
municipals adreçades als centres educatius,
2020/2021 pot estar subjecte a variacions en
funció de l’evolució de la pandèmia.

Catàleg de serveis, recursos i activitats municipals
adreçades als centres educatius 2020/2021
ACTIVITATS

PROJECTES

SERVEIS

Educació Ambiental

Cooperació

VIT-Vic Integració tecnològica

Cooperació

Seguretat i emergències

Vic jove – Oficina Jove

L’Atlàntida Educa

Mobilitat i Mobilitat segura

Agents cíviques

Institut del Teatre Centre
d’Osona– Arts Escèniques

Turisme

Oficina tècnica d’igualtat de
gènere i lgtbi
OMA – Oficina municipal
d’acollida

L’Atlàntida Educa
Programa foment de la lectura
Educació i esport
Consistori Infantil
CuEmE : Cultura emprenedora

El valor del civisme i els béns
comunitaris
Educació per la salut
Empresa i Formació
Fires i mercats

Pack de cultura popular catalana
La Farinera, Centre d’Arts Visuals
de Vic
Punt de partida

Transicions educatives
Càpsula. Jornades d’orientació
acadèmica i professional d’osona
Accions per la igualtat de gènere i
LGTBI
Ciutadania

Servei de suport lingüístic
OME – Oficina municipal
d’escolarització
Servei de mediació ciutadana i
comunitària
Benestar i família
Aula de formació continuada
Programa de formació i inserció
PFI-PTT

PROJECTES

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Dades de contacte: Fabiola Mora
programamediambient@vic.cat
Tel. 93 886 21 00 Ext. 20912

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
- Projectes i espais compartits per a totes les escoles:
Mercat d’intercanvis
Bicicletada i caminada per celebrar el dia mundial del medi ambient
http://programamediambient.vic.cat
Creació de la XESC Vic
Xarxa d’escoles per a la sostenibilitat
Conveni amb la Generalitat de Catalunya

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat d’infantil, primària, secundària i
batxillerat

COOPERACIÓ
Projecte Empatitza
Projecte per a promoure l’educació
emocional, la cohesió social i les
competències comunicatives interculturals a
través d’activitats destinades a conèixer-se a
un mateix, a conèixer l’altre i el món que ens
envolta. El projecte es portarà a terme en tres
blocs de treball de 3 hores cadascun i es
podria realitzar en el marc de les
assignatures següents: educació física,
anglès, català, educació cívica i ètica i tutoria.
Dos professors de la Universitat de Vic que
formen part de l’associació Options
Catalunya-Nepal guiarien i dinamitzarien les
activitats.
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de 4t ESO

Recursos gratuïts

Dades de contacte: Montse Bosch
cooperacio@vic.cat
Telf. 93 886 21 00 Ext. 20922

Projecte APT: acollida,
participació i transformació
Un projecte per apropar als infants de cicle
superior de primària a la realitat dels
processos migratoris. Mitjançant el treball
en equip i la participació activa, els infants
construiran una història en totes les fases
d’un procés migratori: el motiu que els
empeny a deixar el seu país, què implica la
decisió de marxar, la duresa del viatge i les
perspectives de futur. Un projecte per
prevenir prejudicis i estereotips entorn a les
persones refugiades. El projecte està
pensat en 4 sessions d’entre 1 a 2 hores,
adaptable a la necessitat de cada centre.
Dues dinamitzadores externes conduiran
les activitats.
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de 5è i 6è de primària

L’ATLÀNTIDA EDUCA
Dades de contacte: Montse Catllà
L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona
montse.catlla@latlantidavic.cat- Tel. 93 702 72 57

CANTÀNIA
Projecte musical dirigit als alumnes de
primària que consisteix a preparar i
interpretar l’estrena d’una cantata
encarregada per L’Auditori de Barcelona.
Els professors de música han d’assistir a
tres sessions de formació en què se’ls
donen les eines necessàries per fer el
treball d’aula. Durant el curs escolar els
alumnes treballen aquest projecte i,
finalment, totes les escoles participants
interpreten aquesta obra a L’Atlàntida
acompanyats per músics i actors
professionals.

SI TOQUEM JUNTS SONA MILLOR
Projecte musical adreçat als alumnes de 3r
de primària. Dirigit i organitzat per
l’EMVIC. Durant el curs escolar els
alumnes de les escoles participants fan
una hora lectiva setmanal a les
instal·lacions de l’EMVIC. Els professors
dels centres escolars i el professorat de
l’EMVIC treballen conjuntament per definir
el projecte i les activitats. Finalment, els
alumnes preparen un concert-espectacle
per mostrar a les respectives famílies els
aprenentatges obtinguts.

ACTIVITATS ADREÇADES A:
Alumnat de primària

ACTIVITATS ADREÇADES A:
Alumnat de 3r de primària

Recurs gratuït

Recurs gratuït

L’ATLÀNTIDA EDUCA

Dades de contacte: Montse Catllà
L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona
montse.catlla@latlantidavic.cat- Tel. 93 702 72 57

PROJECTE ESCÈNIC PARTICIPATIU
Projecte que s’adreça als alumnes de
secundària que consisteix a participar i
col·laborar en el muntatge d’un projecte
escènic singular de producció pròpia de
L’Atlàntida. Durant el curs escolar es fan
diferents tallers formatius amb l’objectiu
d’acabar actuant en un muntatge escènic
interdisciplinari professional. A més a més,
al llarg del projecte els alumnes tenen
l’oportunitat de col·laborar en altres
tasques de producció (escenografia,
maquillatge, comunicació, logística, etc.)

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumant de secundària i Batxillerat

Recursos gratuïts

PROJECTE BEETHOVEN EN MOVIMENT
Beethoven en moviment és un projecte
participatiu que treballa la música de
Beethoven a partir del moviment i
l’expressió corporal. Beethoven en
moviment també ofereix tallers d’immersió
cultural per conèixer la vida i obra del
músic des d’una vivència d’interacció a
l’aula.
L’activitat presencial es combina amb
l’activitat en línia al llarg d’un trimestre i fins
a la realització d’una presentació a
l’Atlàntida. La realització d’una peça
audiovisual també serà un element
essencial d’aquest projecte participatiu a
l’entorn de la dansa i la cultura musical.
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumant de 1r o 2n de secundària

L’ATLÀNTIDA EDUCA
Dades de contacte: Montse Catllà
L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona
montse.catlla@latlantidavic.cat- Tel. 93 702 72 57

ANEM AL TEATRE
Programa organitzat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona que ofereix
espectacles de teatre, música i dansa per alumnat en edat escolar i en horari escolar.
Programació d’espectacles anem al teatre
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de primària, secundària i batxillerat

Teatre i literatura
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de batxillerat

Teatre i debat
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de secundària

Preu aproximat 5€/alumn@

ARTS ESCÈNIQUES A L’INSTITUT
DEL TEATRE CENTRE D’OSONA
ARTS ESCÈNIQUES (TEATRE I DANSA)

Dades de contacte: Carles Salas
Institut del teatre de Vic
It.vic@institutdelteatre.cat - Tel. 93 885 44 67

Projecte que ofereix als centres educatius la possibilitat de realitzar classes de dansa o teatre amb el
seu alumnat a les instal·lacions de l’Institut del teatre a Vic. Les sessions tenen una durada d’un
trimestre escolar i són realitzades per professionals especialitzats de l’Institut del Teatre.
Per l’alumnat, representa un enriquiment i la pràctica i aprenentatge de noves disciplines artístiques,
que ajuden a conèixer i comunicar-se. Un augment en la capitat de les percepcions personals i
alienes. Observació, estimulació, sensibilització, tranquil·litat i equilibri emocional.
Per les escoles representa l’adquisició de nous processos d’aprenentatge i construcció de
coneixement, així com el suport al desenvolupament de continguts de matèries curriculars a través
d’aquestes disciplines. També aporta cohesió de grup, treball interpersonal, i l’adquisició de
competències transversals.
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de primària i secundària

Recurs gratuït

PROGRAMA FOMENT DE LA
LECTURA

Dades de contacte: Biblioteca Joan Triadú
b.vic.jt@diba.cat Tel. 93 883 33 25

Degut a la situació actual de la Covid 19 la Biblioteca Joan Triadú no
pot aportar una programació definitiva dels projectes i activitats que
habitualment es porten a terme en aquest espai.
Tan bon punt sigui possible es farà pública la informació que es podrà
oferir des de la Biblioteca Joan Triadú.

EDUCACIÓ I ESPORT
Dades de contacte: Anna Grifoll Serra
grifollsa@vic.cat – Tel. 93 883 30 30

OLIMPIVIC
Jornada esportiva entre l’alumnat de 6è de totes les escoles de Vic, on es porten a
terme competicions de diferents esports.
La jornada consta de dos dies, s’inicien les competicions el dimecres en horari lectiu i
finalitzen la tarda del diumenge, on poden assistir com a públic totes les famílies.

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat 6è de primària

Recurs gratuït

CONSISTORI INFANTIL
Dades de contacte: Educació
educacio@vic.cat – Tel. 93 886 21 00

El Consistori Infantil
El Consistori Infantil és un òrgan consultiu i participatiu format per representants dels i les
alumnes de sisè de primària de les diferents escoles de Vic, amb l’objectiu de donar a conèixer
la institució de l’Ajuntament, les seves funcions, la seva organització i el seu funcionament als
nens i nenes i conscienciar sobre la pertinença a una comunitat i l’assumpció de
responsabilitats en l’exercici dels seus drets i deures com a ciutadans. Alhora el Consistori
Infantil ens permet tenir la visió dels infants davant aspectes de la gestió municipal i els seus
àmbits d’actuació.
Cada escola escull els que seran els representants de les classes de 6è i per tant els
consellers i conselleres que formaran part del Consistori Infantil.
En principi, el Consistori Infantil es reuneix un cop al mes en horari no lectiu (de 17.30h a
19.00h) a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Vic. De cara al curs vinent hi pot haver alguna
modificació horària o de format si la situació ho requereix.
Activitat mensual i en horari extraescolar.

Més informació:
http://educacio.vic.cat/projectes-de-ciutat/participacio/consistori-infantil-anteriors

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de 6è de primària

CuEmE : Cultura emprenedora a l’escola
Dades de contacte: Educació
educacio@vic.cat – Tel. 93 886 21 00

PROJECTE CuEmE
El projecte CuEmE pretén impulsar la cultura emprenedora a través de la creació de
cooperatives escolars organitzades i gestionades per alumnes de cinquè de primària. Durant el
curs lectiu, els alumnes aprenen a posar en marxa un projecte d’emprenedoria, gestionen un
microcrèdit i produeixen petits articles que després vendran un dimarts al mercat setmanal de
Vic.
L’objectiu principal del projecte és incrementar la creativitat, la innovació i l’esperit emprenedor
a l’educació primària, responent així a un dels objectius estratègics definits per la Comunitat
Europea amb l’horitzó del 2020.
Més informació:
CuEmE projecte cultura emprenedora

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de 5è de primària

PACK DE CULTURA POPULAR
CATALANA

Dades de contacte: Educació
educacio@vic.cat – Tel. 93 886 21 00

Tallers de cultura popular catalana
El Pack de cultura popular catalana a les escoles, és un projecte adreçat als i les alumnes de 3r de
primària i que té per objectiu donar a conèixer i acostar algunes de les manifestacions pròpies del
patrimoni cultural català.
El projecte es desenvolupa amb la realització de diferents tallers a les escoles d’una durada de 2h en
horari de tarda, el taller de sardanes, taller de gegants i taller de castells.
Els tallers són duts a terme per entitats de la ciutat que durant l’any treballen per difondre aquestes
tradicions, la Colla sardanista “La Riallera”, l’Agrupació Sardanista de Vic, l’Agrupació de gegants del
carrer de la Riera i els Sagals d’Osona.
Subjecte a modificació de format si la situació ho requereix.
Més informació:
http://educacio.vic.cat/projectes-de-ciutat/patrimoni/pack-cultura-catalana-a-les-escoles

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de 3r de primària

LA FARINERA, CENTRE D’ARTS
VISUALS DE VIC

Dades de contacte: La Farinera
info@lafarinera.cat – Tel. 93 886 16 10

ESPAI POLIVALENT FCAVV
La Farinera, Centre d’Arts Visuals de Vic, és un servei municipal de l’Ajuntament de Vic gestionat per la
Fundació Educació i Art. Com a escola municipal de dibuix realitza una tasca formativa per totes les edats en
dibuix, arts visuals i arts digitals.
La imatge al llarg de la història

Videomapping

L'activitat consisteix en la realització d'un recorregut
històric per l'evolució de la imatge, des del Renaixement
fins l'actualitat, amb un format participatiu i pràctic.

L'activitat consisteix en la realització d'un audiovisual en
format de micromapping (projeccions d'imatges sobres
escenes reduïdes). .
Els objectius d’aquestes activitats són:
- Descobrir el format audiovisual de mapping, projecció
d’imatges en una superfície amb volum
- Entendre la relació entre la comunicació i la tècnica en la
creació d'imatges
- Produir els continguts d’una narració audiovisual

Els objectius d’aquesta activitat són:
-

Aprendre conceptes de perspectiva dibuixant com
en el Renaixement

-

Descobrir els inicis i l’evolució de la fotografia fins
a l’actualitat

-

Conèixer i aplicar el procés de composició digital
d'imatges.

Caldrà concertar amb antelació els dies i hores de
realització de l’activitat. Per més informació i reserva:
info@lafarinera.cat
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de 5è i 6è de primària. 2h

Caldrà concertar amb antelació els dies de realització de
l’activitat. Per més informació i reserva: info@lafarinera.cat
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de 5è i 6è de primària.
Format curt: 2 sessions d'1,5 hores
Format llarg: 4 sessions d'1,5 hores.

Recursos gratuïts

PUNT DE PARTIDA
Dades de contacte: Joan Casas
vicjove@vic.cat
Tel. 93 889 17 67 Ext. 23105

PUNT DE PARTIDA
Autoconeixement, competències, mercat laboral, orientació i pràctiques en
empresa
El projecte Punt de partida, nascut l’any 2003, ofereix a l’alumnat de 4rt d’ESO la possibilitat
d’assolir les competències bàsiques de l’Ensenyament Secundari Obligatori fent estades de
pràctiques formatives en empreses col·laboradores a la ciutat de Vic, emmarcat en un conveni
signat entre l’Ajuntament de Vic i el Departament d’Educació.
El projecte també incorpora el treball per competències com a metodologia que contribuirà al
desenvolupament de les competències bàsiques i transversals dels i les alumnes participants.
Per tant, a través d’un projecte d’acompanyament en l’orientació acadèmica i professional i
l’estada a l’empresa, l’alumnat tindrà l’oportunitat d’identificar i posar en pràctica les pròpies
habilitats, coneixements i destreses, com a estratègia per prendre consciència de la necessitat
de millora en les seves competències.
Subjecte a modificacions.

Més informació:
http://educacio.vic.cat/projectes-de-ciutat/escola-i-familia/punt-de-partida
Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de 4t d’ESO

ACTIVITATS

COOPERACIÓ
Somnis Trencats
Documental – DVD
Es tracta d'un treball dissenyat 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.

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de secundària

Recursos gratuïts

Dades de contacte: Montse Bosch
cooperacio@vic.cat
Tel. 93 886 21 00 Ext. 20922

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
convivència 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 importància d’enfortir els
lligams de solidaritat i convivència a la
societat civil per solucionar els problemes.

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de cicle superior de primària

COOPERACIÓ

Dades de contacte: Montse Bosch
cooperacio@vic.cat
Tel. 93 886 21 00 Ext. 20922

QUAN TANCO ELS ULLS, RECORDO (Còmic documental)
Treballarem les migracions i coneixerem com viuen les persones desplaçades en
els camps de refugiats.

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Batxillerat

Recurs gratuït

SEGURETAT I EMERGÈNCIES
Dades de contacte:
Departament de seguretat i emergències
protecciocivil@vic.cat

Revetlles amb precaució
- Mesures d'autoprotecció, 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 document de presentació. La demostració pràctica
es farà al pati.
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de primària, secundària i batxillerat

Maig - Juny

Recurs gratuït

MOBILITAT
Dades de contacte: Departament de mobilitat,
mobilitat@vic.cat – Tel. 93 886 21 00

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.

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat d’ESO, cicles i batxillerat (Joves de 14 a 18 anys)

Recurs gratuït

MOBILITAT
Dades de contacte: Departament de mobilitat
mobilitat@vic.cat – Tel. 93 886 21 00

A l’escola, amb bici
Recurs per treballar les habilitats bàsiques i consells de seguretat viària necessaris per
promocionar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu al vehicle motoritzat pels
desplaçaments del dia a dia.
L’activitat consta d’una sortida pedagògica en bicicleta per dins la zona urbana de Vic, guiada per
la guàrdia urbana.
L’objectiu és aprendre a circular en bicicleta per la ciutat i per l’entorn proper al centre educatiu,
coneixent per on es pot circular i quina xarxa pedalable hi ha.

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de 6è de primària i d’ESO

Abril - Maig

Recurs gratuït

MOBILITAT SEGURA

Dades de contacte: Jose Guillén
mobilitatsegura@vic.cat
Tel. 93 885 00 00

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

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat d’infantil, primària i secundària

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

Dades de contacte: Dolors Maria Alemany - Pep
Cudinachs
Oficina de Turisme turisme@vic.cat - Tel. 93 886 20 91

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

Visites a l’Ajuntament
Les visites a l’Ajuntament es podran fer:
- De manera lliure, sense guia
- Amb el suport d’una guia de l’Oficina de
Turisme

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de primària

ACTIVITATS ADREÇADES A:
Alumnat d’infantil, primària i secundària

Totes les visites impliquen assumir els honoraris de les guies
(40 €/hora) i el cost de les entrades (si s’escau). Consulteu a
Turisme

TURISME
Joc “Illa de la pietat”
Activitat lúdica-cultural per conèixer part
del passat i present de la ciutat de Vic, a
través d’un recorregut per l’illa de carrers
que envolten el Temple Romà i l’Església
de la Pietat.
Aquesta proposta consisteix en un joc on
s’han de resoldre i contestar unes targetes
relacionades amb l’entorn de l’Illa de la
Pietat, tot observant, escoltant, pensant i
imaginant.
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de primària i secundària

Recurs gratuït

Dades de contacte: Dolors Maria Alemany - Pep
Cudinachs
Oficina de Turisme turisme@vic.cat - Tel. 93 886 20 91

L’ATLÀNTIDA EDUCA
Dades de contacte: Sara Lladó
L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona
sara.llado@latlantidavic.cat - Tel. 93 702 72 57

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:
Alumnat de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i universitat
Preu:
2 euros per menors de 18 anys i 4 euros per majors de 18 anys.
Professorat gratuït. Grup mínim de 15 persones

L’ATLÀNTIDA EDUCA
Dades de contacte: Montse Catllà
L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona
montse.catlla@latlantidavic.cat- Tel. 93 702 72 57

CONNEXIONS
Matinal d’un espectacle el cap de setmana
Desenvolupem projectes junts
Tallers artístics
A l’entorn de ......(formació de públic)
Projecte que pretén establir ponts de connexió entre la programació de música i d’arts
escèniques que ofereix L’Atlàntida el cap de setmana i el públic jove. La definició de la
programació i el disseny d’activitats que se’n deriven s’estableixen de comú acord amb
els equips docents dels instituts. L’Atlàntida acompanya i assessora tenint en compte el
projecte curricular i les característiques de cada centre de manera que els alumnes
disposen d’un descompte superior al 50% per assistir a l’espectacle que s’ha treballat.
A més a més, el personal docent dels centres que participen d’aquest programa,
disposen d’un 10% de descompte fix en bona part de la programació de L’Atlàntida.
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de secundària i batxillerat

Recurs gratuït

EL VALOR DEL CIVISME I ELS
BÉNS COMUNITARIS

Dades de contacte: Cristina Molas
Agents cíviques
626 097 637 - convivencia@vic.cat

"El valor del civisme i els béns comunitaris" és un paquet d'activitats diverses que s'ofereixen a les
escoles per tal que, amb la col·laboració de les agents cíviques, es puguin treballar, tant a l’aula com
a la via pública, els valors transversals de civisme, convivència, ciutadania activa, responsabilitat
compartida, etc. Les accions que es porten a terme s'adeqüen a les necessitats i motivacions del
centre; és a dir, tot i que ja hi ha una base d'activitats planificada, aquestes són prou obertes per
poder-les modificar segons el que s’acordi amb el professorat. Les agents cíviques compten amb
material divers per treballar tant a dins l'aula com a fora al carrer o al parc. També han dissenyat
gimcanes en bici per la ciutat i enquestes per realitzar a la ciutadania i han conduït neteges de l'espai
públic amb l'alumnat.
L’essència d'aquestes activitats és el treball dels valors; el "com" d’aquest treball és el que es modula
amb el professorat per poder adaptar-se a cada circumstància o necessitat. La qüestió és trobar la
fórmula que sigui beneficiosa per a tots plegats, per a l’escola i per a l’Ajuntament.
Format i durada de l'activitat
Els recursos tenen generalment una durada de 50 a 55 minuts, coincidint amb la franja horària de
cada matèria, però alguns són més profitosos si es poden realitzar en dues sessions, o més.
(depenent de la capacitat del centre educatiu)

Recurs
gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat d’infantil, primària, secundària,
batxillerat i cicles formatius.

EDUCACIÓ PER A LA SALUT
Dades de contacte: Roser del Val Plana
Servei Municipal de Salut
delvalpr@vic.cat
Tel. 93 886 21 00 ext. 26101

Des del Servei Municipal de Salut s’ofereixen tallers i/o xerrades en l’àmbit
de la promoció de la salut, segons demandes específiques dels diferents
centres educatius.

Preu: 30€/taller

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat d’infantil, primària i secundària

CULTURA EMPRENEDORA A L’ESCOLA
Dades de contacte: servei d’emprenedoria
Creacció info@creaccio.cat Tel. 93 881 55 33

Amb la voluntat de contribuir des de les institucions empresarials i locals de la comarca d’Osona,
Creacció ha desenvolupat diferents accions de sensibilització per apropar als alumnes de primària i
secundària la realitat empresarial de la comarca, les possibilitats de futur que hi ha al territori i
sensibilitzar sobre la cultura emprenedora.
El programa aposta per millorar la relació contacte escola-empresa, com a eix bàsic per aconseguir
que l’evolució del sistema educatiu i el món empresarial i laboral estiguin alineats en un avenç
conjunt.

-

PROGRAMA EMPRESA I FORMACIÓ

Tallers als centres educatius inspirats en el món empresarial; oportunitats laborals que ofereix la
comarca, perfils industrials més demandats, competències tècniques i transversals més valorades
per les empreses actualment i en un futur proper, sensibilitzar sobre la cultura emprenedora, etc. Amb
tot, l’objectiu fonamental d’aquestes activitats és ajudar a definir i millorar el projecte professional dels
alumnes participants.
Més informació: http://www.empresaiformacio.com/
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat primària, secundària, PFI, Batxillerat i cicles formatius

CULTURA EMPRENEDORA A L’ESCOLA
Dades de contacte: servei d’emprenedoria
Creacció info@creaccio.cat Tel. 93 881 55 33

-

VISITES EMPRESES

Aquesta activitat té per finalitat apropar el món industrial, identificar oportunitats laborals en els sectors
industrials i estimular les vocacions industrials entre els joves de la comarca d’Osona. Amb aquesta iniciativa
volem que els joves puguin conèixer de primera mà les industries del territori i les oportunitats de futur
professional que tenen al seu abast.

-

REPTE EMPRESA

El repte empresa és un programa pedagògic i d’aprenentatge dirigit, on els equips participants han de donar
resposta, mitjançant la metodologia Lean Startup, a un repte plantejat per una empresa de la comarca. Els
joves emprenedors hauran de desenvolupar un producte/servei que doni resposta al repte plantejat per
l’empresa, preparar un pla d’empresa que li serveixi de guia i realitzar les accions necessàries per llançar el
producte al mercat.

-

PREMIS EDUCAEMPRÈN OSONA

Aquests premis pretenen motivar i promoure l’esperit emprenedor, innovador i creatiu de l’alumnat de
secundària, de batxillerat, de formació professional i universitaris, mitjançant el reconeixement públic de
projectes emprenedors.
Més informació: http://www.empresaiformacio.com/

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat secundària, PFI, Batxillerat i cicles formatius

FIRES I MERCATS

Dades de contacte: Sílvia Badosa
Fires i Mercats –badosars@vic.cat – Tel. 93 883 31 00

La proposta de Fires i Mercats dirigida a les escoles té lloc pel Mercat del Ram. La propera edició serà del 26 al 28 de
març de 2021. Encara que aquestes dates siguin de cap de setmana la proposta per a les escoles tindrà lloc del 22 al 26
de març coincidint amb els dies lectius de la mateixa setmana del Mercat del Ram.
La CASA DE PAGÈS, dins el Recinte Firal, és un espai que pretenen donar a conèixer els aspectes més destacats de la
vida al camp a través d’activitats, tallers i exposicions. S’estructura en diverses àrees que constitueixen un circuit que
fomenta el coneixement, a través de la participació. A partir de feines i tradicions de l’àmbit agrícola i ramader, es
fomenten valors com la preservació del medi ambient, la resiliència i la creativitat. Relacionades amb aquest espai fem
dues propostes dirigides als alumnes de 2n (7-8 anys):
Visita a l’espai: aquesta serà la 4a edició i entre altres s’han fet tallers d’elaboració càrnica, de compostatge, de munyir la
vaca, de plagues, feines del camp, visita d’animals, etc.
Concurs de Dibuix: Les escoles participants poden presentar un dibuix el títol del qual ha d’estar relacionat amb el món
de pagès. El dijous dia 25 passarà el jurat i el diumenge 28 s’entregaran els premis.
A principis de curs, s’enviarà la informació detallada de totes dues activitats a cada centre. La Casa de Pagès es pot
visitar durant tot el cap de setmana i s’hi poden desenvolupar les activitats preparades per les escoles i moltes més. El
Concurs de Dibuix és exclusiu per les escoles.
A banda, tant el Mercat del Ram com les altres fires i mercats dirigides a tota la ciutadania tenen una programació
familiar.

Es pot consultar la informació dels diferents programes a www.vicfires.cat

Activitat gratuïta

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de 1r i 2n de primària

TRANSICIONS EDUCATIVES
Dades de contacte: Joan Casas
vicjove@vic.cat
Tel. 93 889 17 67 Ext. 23105

TRANSICIONS EDUCATIVES
Xerrades d’orientació acadèmica i professional
Formació / Informació
Explicació sobre les novetats del sistema educatiu en què s’exposen els diferents
itineraris acadèmics possibles (amb graduat o sense) fent un recorregut per l’oferta
formativa de la Comarca d’Osona.
Explicació dels serveis i recursos professionals de la ciutat.

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de 4t d’ESO, Escola d’Adults, projectes ocupacionals i a
famílies

CÀPSULA. Jornades d’orientació
acadèmica i professional d’Osona
Dades de contacte: Joan Casas
vicjove@vic.cat
Tel. 93 889 17 67 Ext. 23105

CÀPSULA
Jornades d’orientació acadèmica i professional d’Osona
Xerrades, tallers pràctics i punt d’orientació personalitzat que pretenen mostrar les
opcions postobligatòries de la Comarca als alumnes de 4t ESO. Es fa èmfasi en la
formació professional del territori.
La finalitat de les jornades és conèixer l’oferta formativa comarcal en un sol matí perquè
l’alumnat pugui escoltar i conèixer de primera mà aquells estudis que són del seu interès.
També comptarà amb xerrades adreçades a famílies, per acompanyar els seus fills i filles
en la presa de decisions.
Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de 4t d’ESO i a famílies

ACCIONS PER LA IGUALTAT DE
GÈNERE I LGTBI (OTIG)
Dades de contacte: Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGBI
Plaça 1 d’octubre (segona planta) - Ed. El Sucre de Vic
vicdones-siadosona@vic.cat - 93 7027284 / 650540732

Des de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Vic, a través de l’oficina tècnica d’igualtat de gènere i
LGTBI (OTIG), gestionem les polítiques d’igualtat i LGTBI de la ciutat de Vic i de la comarca. Per una banda,
l’actuació de l’oficina és la de desenvolupar les polítiques d’igualtat de gènere posant èmfasi en l’eliminació
de les desigualtats i les discriminacions de gènere presents a la nostra societat, i concretament per
l’eliminació de les violències masclistes. Per altra banda, desenvolupem les polítiques LGTBI per garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.
Des dels serveis de SIAD ( Servei d’informació i atenció a les dones) i SAI LGTBI d’Osona (Servei d’atenció
a la diversitat sexual i identitats de gènere), oferim als centres educatius de la ciutat les següents activitats i
recursos:
-

Fons documental consultable i préstec. Aquest fons posa a disposició dels centres tot un seguit de
material especialitzat en gènere i LGTBI
Assessorament acadèmic a diferents nivells educatius
Assessorament i acompanyament per al disseny d’accions i/o intervencions per incorporar la perspectiva
de gènere i LGTBI als centres educatius i entre l’alumnat. Entre aquestes destaquen el 8 de març, 31 de
març, el 28 de maig, 31 de març, el 25 de novembre o el 17 de maig i 28 de juny.

CIUTADANIA.
COMUNITATS RELIGIOSES
Dades de contacte: Departament de
Ciutadania
ciutadania@vic.cat Telf. 93 886 21 00

Visites a centres de culte de la ciutat
La ciutat de Vic compta amb una ciutadania amb una gran varietat d’orígens, tradicions,
llengües i també creences religioses, una diversitat religiosa que suposa una clara
expressió de la riquesa cultural del municipi. Amb l’objectiu de donar-la a conèixer i
viure-la des de la normalitat i la convivència, s’organitzaran visites als diferents centres
de culte de Vic per als grups escolars que ho desitgin. Aquesta coneixença de les 8
confessions religioses presents a Vic representa una gran oportunitat per apropar
realitats i avançar cap a una major cohesió social a la ciutat. A Vic podreu visitar els
centres de culte de les següents confessions religioses: catolicisme, evangelisme,
islam, budisme, església Adventista del Setè Dia, església de Jesucrist dels Sants dels
Darrers Dies, sikhisme i Testimonis Cristians de Jehovà.

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnat de secundària, batxillerat i cicles formatius

SERVEIS

VIT – VIC INTEGRACIÓ
TECNOLÒGICA
Espais
Auditori, aula amb 6 equips, sales de
treball i reunió i equipament tecnològic.
Taller amb eines d’electrònica i fabricació
digital.
Activitats per a grups petits amb projecte
adaptat.

Equipament:
Equips de robòtica, electrònica, fabricació
digital i de l’internet de les coses.

Dades de contacte:
Pep Campàs Espai VIT
vit@vic.cat – Tel. 93 702 72 86

Assessorament i suport
En recursos i projectes d’emprenedoria
tecnològica, formacions, presentacions i
pràctiques.
Definició d’estratègia digital.
Contacte amb experts de diferents
àmbits de la tecnologia.

VIT – VIC INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA
Dades de contacte: Pep Campàs
www.vitvic.cat
vit@vic.cat – Tel. 937027286

Assessorament i suport a docents:
- En projectes que es basin en tecnologia digital (o en sigui un component important).
En estratègia digital i contacte amb empreses i professionals.

Suport i activitats amb l’alumnat
- Sensibilització i activitats vinculades amb programes de Creacció.

Algunes activitats són gratuïtes i d’altres de
pagament

VICJOVE| OFICINA JOVE

Dades de contacte: Joan Casas
vicjove@vic.cat - Tel. 93 889 17 67

El servei d’informació, dinamització i orientació adreçat a joves (12-29 anys)
Vicjove
Punt d’informació i dinamització juvenil
• Aula d’estudi (zona d’estudi lliure equipat amb ordinadors i wifi)
• Tràmits de carnets: Vicjove, alberguista, estudiant internacional, professor
internacional
• Participació juvenil (Consell de joves i taula d’estudiants)
• Activitats de lleure (Cívicus: Nadal, Setmana Santa i estiu, practica l’esport al
carrer...)
• Mesos temàtics (Economia social, cooperació, ocupació, salut, habitatge...)

Recurs per tutors/es i professorat que vulguin derivar els joves que ho
necessitin

VICJOVE| OFICINA JOVE
Dades de contacte: Joan Casas
vicjove@vic.cat - Tel. 93 889 17 67

Serveis especialitzats
•

Servei d’orientació acadèmica i professional
–

•

Orientacions individualitzades adreçades a joves i famílies (informacions sobre itineraris formatius, estudis,
beques, homologacions de títols no universitaris, recursos socioformatius de ciutat)

Servei de Salut
-

INTABOO – Espai d’informació i assessorament personal adreçat a joves i famílies (qüestions de gènere,
sexualitat, drogues, pantalles..)

-

CATÀLEG INTABOO – Catàleg de tallers. S’actualitza cada any i es fa arribar als centres educatius.

Recurs per tutors/es i professorat que vulguin derivar els joves que ho
necessitin

VICJOVE| OFICINA JOVE
Dades de contacte: Albert Castillo
vicjove@vic.cat - Tel. 93 889 17 67

Trobada de delegades i delegats
La trobada de delegades i delegats de tots els instituts i escoles de secundaria de la ciutat de Vic, té
per objectiu transmetre als representants dels i les alumnes els drets i deures dels delegats i el que
s’espera d’aquests, en relació amb esdevenir una figura referent de connexió entre els diferents
centres educatius, l’Ajuntament i la ciutat.
Activitat adreçada a :
Delegats i delegades de secundària
Calendari de les trobades (dates aproximades)
1a trobada: 5 i 6 de novembre de 9 a 13h
2a trobada: 29 i 30 d’abril de 9 a 13h.

VICJOVE| OFICINA JOVE
Dades de contacte: Albert Castillo
vicjove@vic.cat - Tel. 93 889 17 67

COP! (Cooperem, organitzem, participem)
El projecte COP! ha de permetre canalitzar les propostes del col·lectiu jove segons els seus propis
interessos i recolzar que els propis joves generin una oferta d'activitats de lleure educatiu de qualitat
per les tardes d'estiu 2020.
El treball competencial quedarà incorporat en les sessions que es programin amb els joves
participants.
Activitat adreçada a :
Alumnat de 2n d’ESO (2-3 alumnes per centre)

AGENTS CÍVIQUES

Dades de contacte: Cristina Molas
Civisme i convivència
molascc@vic.cat – 93 885 00 00 ext. 13401

Les agents cíviques treballen vetllant per una bona convivència entre la ciutadania
garantint que es compleixin les ordenances municipals de civisme mitjançant eines
educatives i pedagògiques, en els àmbits de l'ús de l'espai públic, mobilitat, tinença
responsable d'animals, medi ambient i informació general.

Poden oferir:
•
•

Suport en aspectes externs al centre que impliquin un treball de convivència amb el
veïnatge i l'alumnat. (per exemple, suport per gestionar problemàtiques de sorolls,
brutícia, usos dels espais públics, etc. a les sortides o entrades dels centres)
Activitats pedagògiques a l’aula, adaptades a cada necessitat, per treballar els valors
de ciutadania, convivència, civisme i respecte, entre altres.

OFICINA TÈCNICA D’IGUALTAT DE
GÈNERE I LGTBI (OTIG)
Dades de contacte: Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI
Plaça 1 d’octubre (segona planta) – Ed. El Sucre de Vic
vicdones-siadosona@vic.cat - 93 7027284 / 650540732

Des de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Vic, a través de l’oficina tècnica d’igualtat de gènere i LGTBI
(OTIG), gestionem les polítiques d’igualtat i LGTBI de la ciutat de Vic i de la comarca. Per una banda,
l’actuació de l’oficina és la de desenvolupar les polítiques d’igualtat de gènere posant èmfasi en l’eliminació
de les desigualtats i les discriminacions de gènere presents a la nostra societat, i concretament per
l’eliminació de les violències masclistes. Per altra banda, desenvolupem les polítiques LGTBI per garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.
Bona part de la feina que fem a l’oficina consisteix a atendre directament la ciutadania, a través dels serveis
següents:
- SIAD ( Servei d’informació i atenció a les dones)
- SAI LGTBI d’Osona (Servei d’atenció a la diversitat sexual i identitats de gènere)
Quins serveis oferim:
-Informació, assessorament i atenció individual amb cita prèvia
-Treball grupal
- A través del projecte INTABOO atenció directa (presencial i virtual). S’ofereix atenció personalitzada i
especialitzada, presencial (Oficina Jove d’Osona/Vicjove) i virtual (intaboo.mobi o 625 245 332), per resoldre
els dubtes i inquietuds del jovent de la comarca, de les seves famílies i dels i les professionals que els
acompanyen.

OMA- OFICINA MUNICIPAL
D’ACOLLIDA

Dades de contacte: Elisenda Blancafort
oficinaacollida@vic.cat - Tel. 93 702 72 82

L'Oficina Municipal d'Acollida és el servei municipal destinat a fer l'acollida de totes les
persones que arriben per primera vegada a Vic. I també d’aquelles persones que ja viuen a
Vic, però que encara no coneixen els serveis municipals, les festes i la cultura i els drets i
deures de la ciutadania.
Totes les persones nouvingudes a la ciutat han de passar primer per l’OMA on se’ls oferirà
informació d’interès i se'ls informarà sobre diferents recursos.
Activitats de Benvinguda
-Sessions Informatives d'Acollida: informació bàsica sobre els drets i els deures de la
ciutadania.
-Coneix l’Ajuntament de Vic: visita guiada per conèixer aspectes culturals i històrics de la
ciutat i el país i el funcionament de l’Ajuntament.
-Servei de Primera Acollida
Mòdul A: Coneixements de la llengua – Derivació als centres acreditats
Mòdul B: Coneixements Laborals – Derivació als centres acreditats
Mòdul C: Coneixements de la Societat Catalana i el seu marc jurídic (20 hores)
Derivació per la realització dels altres mòduls formatius (llengua i laboral)
Certificació del Servei de Primera Acollida
Les sessions d’acollida, els tallers d’entorn i els tallers laborals es poden
fer per grups ja organitzats, 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.

SERVEI DE SUPORT LINGÜÍSTIC
Dades de contacte: Elisenda Blancafort
suportlinguistic@vic.cat - Tel. 93 702 72
82

EL SERVEI DE SUPORT LINGÜÍSTIC
És un servei de traducció oral que dóna resposta actuant com a facilitador en les
relacions entre les persones nouvingudes i els professionals dels serveis de Vic que ho
requereixin, en el moment que arriben a la ciutat. És un servei puntual i de suport.
La gestió del servei es farà des de l’Oficina Municipal d’Acollida (OMA).
LLENGÜES QUE S’OFEREIXEN:
Anglès, alemany, àrab, amazigh, bambara, cotokoli, diola, fante, farsí, francès, ga, guan,
hausa, hongarès, indi, kazakh, kinyarwanda, mandinga, maraki, persa, ful, polonès,
panjabi, romanès, rus, suahili, twi, uraïnès, wòlof i xinès.
Per a més informació: suportlinguistic@vic.cat

OME- OFICINA MUNICIPAL
d’ESCOLARITZACIÓ

Dades de contacte: Mercè Pratdesaba - Educació
ome@vic.cat – Tel. 93 886 21 00 – Ext. 21207

L'Oficina Municipal d'Escolarització és un servei de suport al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 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:
• Informació i orientació sobre els centres educatius de la ciutat i la seva oferta
educativa, a través de l’edició d’un díptic informatiu i l’atenció directe a l’OME.
• Informació i assessorament sobre el procés de preinscripció i matrícula a l’educació
infantil, primària i secundària.
• Atenció a totes les famílies que s'adrecen a l'oficina, en període de preinscripció
ordinària a demanar informació i/o assessorament.
• Recollida de les preinscripcions de les persones que arriben a Vic durant l’any, quan
ja no és període de preinscripcions ordinari. Escolarització de la matrícula viva a
través de les Comissions de Garanties d’Admissió.

SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA
I COMUNITÀRIA
Dades de contacte: Anna Aumatell
Servei de Mediació Ciutadana i Comunitària
aumatellpa@vic.cat
Tel. 938862100 Ext 20915 / Tel. 626097652

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.

BENESTAR I FAMíLIA
Dades de contacte:
Departament de Benestar i Família
benestar@vic.cat – 93 885 25 52

Equip d'educadors/es i treballadors/es socials que treballen conjuntament amb els
centres escolars els elements socioeducatius relacionats amb els alumnes i les seves
famílies. El treball es pacta per consens amb cada un dels centres escolars. Tot i això
les línies de treball giren entorn als elements següents:
Suport i acompanyament a les famílies, els infants i els joves, conjuntament amb els
centres escolars, que tenen una necessitat socioeducativa:
Treballar pel bon tracte infantil
Seguiment i tractament de l'absentisme escolar
Suport en la bona convivència i cohesió social al centre
Acostament de les famílies als centres escolars
Suport als pares en l'educació dels seus fills/es, de forma individual i grupal
Suport i assessorament als centres escolars:
Participar en l'elaboració de projectes de millora
Informar i orientar sobre recursos i serveis de la ciutat, així com també de
protocols municipals o supramunicipals
Orientació en relació als ajuts escolars

AULA DE FORMACIÓ CONTINUADA
Dades de contacte: Ester Busquets/Anna
Matavacas
aula@vic.cat – 93 886 65 88

Servei municipal d’atenció al multilingüisme per aprendre, millorar, reforçar, ampliar o
mantenir els coneixements de llengua catalana, castellana, anglesa i francesa.
L’espai ofereix la possibilitat de treballar en horaris flexibles i amb programes adaptats
a cada persona.
•Assessorament informatiu per al públic i centre de recursos per al professorat. Els
centres educatius i les entitats poden utilitzar el servei (l’espai i els materials).
•Atenció personalitzada en l’aprenentatge de català, castellà, anglès i francès.
•Docència . Cursos monogràfics i sessions de conversa durant tot el curs.

PFI (PROGRAMA DE FORMACIÓ I
INSERCIÓ/PTT)

Dades de contacte: Glòria Cunill/Educació
cunillvg@vic.cat – Tel. 93 886 21 00 ext. 20911

Els programes de formació i inserció (PFI) s'adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que
finalitzen l'educació secundària obligatòria sense haver obtingut el graduat d’ESO.
La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat
d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional
o altres accions formatives. Faciliten, també, les competències professionals
imprescindibles per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una
ocupació qualificada i duradora.
L’oferta formativa és la següent:
Modalitat PTT
•Auxiliar en establiments del sector càrnic
•Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Modalitat FIAP (Institut de Vic):
•Auxiliar en vivers i jardins

Regidoria d’Educació
C/ Basses, 3
Tel. 93 886 21 00
educacio@vic.cat

