Oferta educativa
municipal
Curs 2019-2020

Activitats educatives 2019

INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia presenta una oferta educativa
complementària per al curs escolar 2019/2020. Des dels seus diferents departaments
ofereix un recull d’activitats per posar-les a l’abast dels centres educatius del municipi,
tant d’infantil com de primària i secundària.
Per al curs que hem iniciat el passat més de setembre des de les regidories de Serveis
Socials i Igualtat, Esports, Cultura i Patrimoni, Governació i Medi Ambient es volen
oferir un total de 23 iniciatives par a diferents nivells educatius.
Els diferents departaments han elaborat l’oferta formativa de manera que infants i
joves del municipi puguin aprendre continguts que els ajudin a desenvolupar-se com a
persones i aplicar-los a la vida diària, com els que ofereix la Policia Local per poder
moure’s amb seguretat, el Departament de Medi Ambient per aprendre a reciclar de
manera adequada, etc.
Els diferents departaments de l’Ajuntament ja fa alguns anys que tenien aquest tipus
d’activitats educatives, però trobàvem necessari encabir-les dins un mateix document,
per facilitar als centres educatius l’accés a la informació i consulta de tallers i activitats
que s’ofereixen des de l’Administració pública local.
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01

Departament de Serveis Socials/Igualtat

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a través del seu Departament de Serveis
Socials/Igualtat, ofereix als centres educatius del municipi, les següents activitats
guiades. Aquesta oferta educativa és vigent per al curs acadèmic 2019-2020.
TALLER DE PREVENCIÓ D’ABUSOS SEXUALS: ‘Crida ben fort, Estela’
Mitjançant el conte Crida ben fort, Estela! ,escrit per Isabel Olid i il·lustrat per Martina
Vanda, els infants adquireixen eines necessàries per actuar davant qualsevol tipus
d’assetjament i abús sexual.
L’objectiu de l’activitat és aprendre a discriminar les situacions de risc, a fer-se respectar
i demanar ajut.
Nom
Objectius

‘Crida ben fort, Estela’

•
•
•
•
•

Sessions
Destinataris
Material

Prevenir situacions de maltractament infantil en general i d’abús sexual
en concret.
Transmetre la importància de respectar els propis drets i els dels altres.
Explicar la importància de tenir cura del nostre cos, fent-lo respectar i
respectant el cos dels altres.
Afavorir eines i habilitats als infants per actuar davant les situacions
que no els agradin.
Afavorir la comunicació entre els infants i els adults.

1

4t de primària
Projector

TALLER DE PREVENCIÓ PER AL BON ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES:
‘CONTROLA’T’
Programa dissenyat pel personal tècnic del Centre d’Estudis i Prevenció de les
Conductes Addictives del Consell d’Eivissa.
Nom
Objectius

‘Controla’t’

•
•
•

Sessions
Destinataris
Material

Prevenir situacions de maltractament infantil en general i d’abús
sexual.
Donar eines i estratègies perquè els infants facin un bon ús de les noves
tecnologies.
Sensibilitzar els infants dels riscos derivats de l’ús de les noves
tecnologies.

2 per grup

Per a famílies
Quadern Controla’t i projector
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ULISSES. PROGRAMA D’APRENENTATGE EMOCIONAL I DESENVOLUPAMENT
DE L’AUTOCONTROL EMOCIONAL
Nom
Objectius

Ulisses

Sessions
Destinataris
Material

10

•

Desenvolupar l’autocontrol emocional en alumnes de 10-12 anys com
a factor de protecció davant conductes de risc.

5è de primària
Quadern professor/a – quadern alumnes

*Es posa a disposició dels centres el material perquè el pugui desenvolupar el mateix
tutor/a.
HÉRCULES. PROGRAMA DE PRESA DE DECISIONS I SOLUCIÓ DE PROBLEMES
Nom
Objectius

Hércules

Sessions
Destinataris
Material

12

•

Entrenar i potenciar les habilitats per prendre decisions i resoldre
problemes com a factor de protecció.

6è de primària
Quadern professor/a – quadern alumnes

*Es posa a disposició dels centres el material perquè el pugui desenvolupar el mateix
tutor/a.
TALLER DE COMPETÈNCIES PARENTALS AMB ENFOCAMENT DE PARENTALITAT
POSITIVA
Adreçat a pares, mares o cuidadors legals d’ infantis a partir de 3 anys.
Nom
Objectius

Competències parentals

Sessions
Destinataris
Lloc
Inici

10

•

L’objectiu del programa de parentalitat positiva és facilitar, als pares i
mares o altres persones adultes amb responsabilitats educatives
familiar, l’adquisició estratègies personals, emocionals i educatives que
permetin implicar-se eficaçment a la construcció d’una dinàmica de
convivència familiar positiva i en el desenvolupament de models
parentals adients per als infants i joves. Amb això es pretén que les
famílies puguin prevenir i fer front de forma constructiva als seus
problemes i conflictes quotidians.

Per a famílies
Sant Josep i Sant Jordi
Gener 2020
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA ITINERANT ‘LA DONA’
L’Exposició consta de 27 fotografies de dones on mitjançant les unitats didàctiques
dissenyades per una pedagoga especialista en igualtat i gènere, els tutors i tutores
poden fer diferents activitats per treballar la igualtat entre homes i dones.
Les unitats didàctiques estan dissenyades per a infantil, primer cicle de primària i segon
cicle de primària.
Nom
Objectius

‘La dona’

Sessions
Destinataris
Material

No especificades

•
•

Afavorir la sensibilització en igualtat de gènere de l’alumnat.
Reflexionar i prendre consciència de la problemàtica de la violència
masclista.

Tots els cursos de 2n cicle d’infantil i els dos cicles de primària
Fotografies

*Cada unitat didàctica té objectius i continguts adaptats a la seva etapa.
Data: els centres han de sol·licitar dates per tenir l’exposició al seu centre.
DIA DE LA DONA RURAL
Activitat homenatge per celebrar el Dia Internacional de la Dona Rural establert per les
Nacions Unides el 15 d’octubre de 1996.
Projecció del vídeo Dones d’avui i de sempre i actuació de Pageses emprenyades.
Nom
Objectius

La dona rural

Sessions
Destinataris
Material

1

•

Conscienciar a l’alumnat de la importància de la dona pagesa a la
nostra illa.

6 è de primària
No s’especifica

MÉS INFORMACIÓ
Per a peticions dels tallers i/o qualsevol informació addicional, podeu posar-vos en contacte
amb el següent correu electrònic utscaladebou@santjosep.org (els centres CEIP Es Vedrà, CEIP
Ses Planes i CEIP L’Urgell) i utssantjordi@santjosep.org (CEIP Can Guerxo, CEIP Can Raspalls,
CEIP Sant Jordi i CC Mare de Déu de les Neus)
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02

Departament d’Esports

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a través del seu Departament d’Esports,
ofereix als centres educatius del municipi, les següents activitats guiades. Aquesta
oferta educativa és vigent per al curs acadèmic 2019-2020.
INTERCENTRES
Jornada esportiva i educativa celebrada el mes de febrer, organitzada pels alumnes del
Cicle de Grau Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives per als alumnes
dels centres de secundària del municipi de Sant Josep. El Departament d’Esports
col·labora amb la cessió de les instal·lacions esportives: Poliesportiu Can Guerxo i Camp
de Futbol Kiko Serra.
MINIOLIMPÍADES ESCOLARS
Esdeveniment multiesportiu de 6 dies de duració dirigit a tots el centres escolars de
primària (alumnes de 1r fins a 6è) i organitzat pel Departament, juntament amb els
centres escolars, que engloba diverses activitats fisicoesportives d’ànim lúdic i inclusiu.
NATACIÓ ESCOLAR
Activitat esportiva desenvolupada a la Piscina Municipal de Sant Josep adreçada a
alumnes d’educació infantil dels centres escolars del municipi.
CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES:
-

Poliesportiu de Can Guerxo
o CEIP Can Guerxo per impartir les seves classes d’Educació Física, així
com també per desenvolupar promocions esportives.
o Escola Francesa per desenvolupar les seves classes d’Educació Física.

-

Camp de Futbol de Sant Josep
o CEIP L’Urgell per impartir les seves classes d’Educació Física.
o Amadiba per desenvolupar activitats educatives.

-

Camp de Futbol de Sant Agustí
o IES Sant Agustí per impartir les seves classes d’Educació Física.

-

Piscina Municipal de Sant Josep
o Amadiba per desenvolupar activitats educatives.

MÉS INFORMACIÓ
Per a qualsevol petició i/o informació addicional, podeu posar-vos en contacte amb el següent
correu electrònic piscina@santjosep.org o al telèfon de la piscina municipal 971801504
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03

Departament de Cultura i Patrimoni

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a través del seu Departament de Cultura i
Patrimoni, ofereix als centres educatius del municipi, les següents activitats guiades.
Aquesta oferta educativa és vigent per al curs acadèmic 2019-2020.
VISITA LA BIBLIOTECA PER A CENTRES ESCOLARS
Nom
Modalitat
Contingut

Visita la Biblioteca Vicent Serra Orvay
Visitar la Biblioteca del poble (dijous i/o divendres al matí)

Durada
Destinataris

60 minuts
Primària i secundària

Aquest any volem establir una programació més definida per a les escoles i
instituts amb la finalitat de donar a conèixer els recursos bibliotecaris i
fomentar els hàbits de lectura entre nens/nenes i joves.
Podeu concertar la vostra visita mitjançant el següent formulari:
https://www.bibliotecaspublicas.es/santjosep/visitas.htm
enviant un e-mail a: bibliosantjordi@santjosep.org
telefònicament: 971308688
La visita consta de 3 parts: Presentació de la biblioteca i funcionament,
contacontes a càrrec de les bibliotecàries i temps lliure per gaudir de la lectura
i descobrir tresors literaris.
Si teniu alguna necessitat especial per fer alguna activitat la podem dissenyar
a la vostra mida.

LOTS DE PRÉSTECS COL·LECTIU ALS CENTRES ESDUCATIUS
Podem preparar-vos una selecció bibliogràfica de 10-15 documents (llibres, DVD i CDa), segons les vostres necessitats. Per exemple si estau treballant algun tema a classe i
voleu ampliar el material de consulta de llibres sobre coneixement.
O, bé, simplement un lot divers de contes per fomentar la lectura agradable i relaxada.
Us el podem prestar a l'aula durant un mes.
Nom
Modalitat
Contingut

Préstec col·lectiu als centres educatius
Cistella viatgera

Durada
Destinataris

1 mes
Primària i secundària

Selecció de llibres en funció de les vostres necessitats.
Ens podeu enviar un correu electrònic, visitar-nos a la biblioteca o contactar
via telefònica.

LA BIBLIOTECA PER A DOCENTS
Una trobada en petits grups de 3-5 persones per donar a conèixer els recursos
disponibles a la biblioteca i les possibilitats didàctiques d'alguns llibres de coneixement
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o d'imaginació.
Nom
Modalitat
Contingut
Durada
Destinataris

La biblioteca per a docents
A la biblioteca o també podem venir al vostre centre
Xerrada – Presentació de la biblioteca, dels recursos i de llibres interessants.
50 minuts
Docents

ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ A LA LECTURA
Podem preparar activitats diverses com per exemple un club de lectura per aula (vàrem
gaudir de l'experiència amb el CEIP de Sant Jordi).
Tallers especials (contacontes+exlibris), els realitzarem aviat amb CEIP Can Raspalls.
Ronda de llibres, presentació de llibres des de la sorpresa amb la intenció de fomentar
la lectura. (Ho hem fet per primera vegada fa dues setmanes amb els joves de 4t de la
ESO de l'IES Algarb.)
Nom
Modalitat
Contingut
Durada
Destinataris

Activitats de dinamització a la lectura
Xerrada – Taller - Contacontes
En funció de l'activitat, presentació de llibres i lectura en veu alta, contacontes i/o
parlar sobre el contingut del llibre en concret.
50 minuts (primària) 90 minuts (secundària)
Primària i secundària

IMPULSAR LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS
Es tracta d’un objectiu a llarg termini, intentar conèixer l'estat de les biblioteques
escolars i intentar col·laborar amb la intenció de donar-li algun impuls.
Nom
Modalitat
Contingut
Durada
Destinataris

Impulsar les biblioteques escolars
Objectiu a llarg termini i dins de les nostres possibilitats
Visitar l'espai i poder orientar en el cas que sigui necessari.
50 minuts
Infantil i primària

MÉS INFORMACIÓ
Per a qualsevol petició i/o informació addicional, podeu posar-vos en contacte al
següent correu electrònic bibliosantjordi@santjosep.org o al telèfon de la biblioteca
Vicent Serra Orvay 971308688.
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04

Departament de Medi Ambient

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a través del seu Departament de Medi Ambient,
ofereix als centres educatius del municipi, les següents activitats guiades. Aquesta
oferta educativa és vigent per al curs acadèmic 2019-2020. L’època de l’any en què es
realitza cada taller dependrà de la seva contractació.

VISITA UNA DEIXALLERIA
Visita a qualsevol de les dues deixalleries ubicades al nostre municipi, la Deixalleria de
Can Guerxo o la de Cala de Bou, dirigida per l’educadora ambiental de Ca na Negreta,
amb una xerrada oberta a les qüestions dels visitants per tal d’aclarir qualsevol dubte.
Nom
Modalitat
Contingut

Visita la Deixalleria
Visita a les instal·lacions
Xerrada sobre què és una deixalleria, els residus que accepta, així com
les normes de funcionament.
Visita in situ de la instal·lació.
Durada
50 minuts
Destinataris Primària i secundaria
LA DEIXALLERIA MÒBIL VISITA EL CENTRE
El taller consisteix en la visita de la deixalleria mòbil al mateix centre educatiu. El taller
està dirigit per l’educadora ambiental de Ca na Negreta, la qual explicarà la gestió de
cadascun dels residus i per què és important dipositar-los a la deixalleria. El alumnes
tindran la possibilitat d’accedir a la deixalleria mòbil i conèixer-la de prop.
Nom
Modalitat
Contingut

La Deixalleria Mòbil visita el centre
Visita de la deixalleria mòbil
Xerrada sobre què és una deixalleria, diferències i particularitats de
les deixalleries mòbils, residus que accepta, així com les normes de
funcionament.
La xerrada es realitza a la mateixa deixalleria mòbil que visita el centre
educatiu.
Durada
50 minuts
Destinataris Primària i secundaria
‘RESIDU ZERO’
Xerrada - taller a l’aula, dirigida per un membre de l’organització Tierra Institute
International, que explicarà la problemàtica actual generada per les grans quantitats de
residus que produïm. Els alumnes comprovaran com poden participar de manera activa
a reduir la quantitat de residus que generen mitjançant la prevenció en la generació de
residus.
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Nom
Modalitat
Contingut

‘Residu Zero’
Xerrada - Taller
Xerrada sobre prevenció de residus i elaboració d’una bossa a partir
d’una samarreta vella
Durada
90 minuts
Destinataris 4t de primària
‘GESTIÓ DE L’AIGUA’
Xerrada - taller a l’aula, dirigida per un educador ambiental del GEN-GOB que explicarà
la importància de l’aigua a la vida, així com els problemes generats actualment per la
manca d’aigua. Els alumnes, a més, comprendran els sistemes de depuració i
reflexionaran sobre el consum d’aigua i la problemàtica específica a l’illa d’Eivissa.
Nom
Modalitat
Contingut

‘Gestió de l’aigua’
Xerrada - Taller
Xerrada sobre la importància de l’aigua per a la vida i les seves
mancances i elaboració d’una depuradora casolana (primària) o
participació en un role play (secundària)
Durada
90 minuts (primària) 50 minuts (secundària)
Destinataris Primària i secundaria
EL GUERRERO DE LA LIMPIEZA I CHICLETÍN
Es tracta d’una representació que amb el personatge creat per UTE Es Vedrà, El
Guerrero de la Limpieza i el seu fidel company Chicletín, ensenyaran a reciclar
correctament els residus que generem a les cases i a mantenir el nostre municipi net,
mitjançant normes cíviques bàsiques.
Nom
Modalitat
Contingut

El Guerrero de la Limpieza
Representació
Els personatges tractaran aspectes relacionats amb els residus i el seu
reciclatge però també altres aspectes d’actualitat i la necessitat
d’estalvi d’aigua.
Durada
50 minuts
Destinataris Infantil i primària
‘JO SÍ QUE HO FAIG’
Xerrada i visualització d’un vídeo personalitzat que ensenya els alumnes la importància
de recollir els excrements de les mascotes amb una experiència agradable i
diferenciadora, traslladant així un missatge positiu. A més a més, rebran un ecopoop de
regal, un recollidor d'excrements fet de cartró reciclat i biodegradable.
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Nom
Modalitat
Contingut

‘Jo sí que ho faig’
Vídeo - xerrada
Vídeo i posterior xerrada adaptada per mostrar la importància de
recollir els excrements de les mascotes, contribuint a la difusió del
missatge.
Durada
30 minuts
Destinataris Infantil i primària
MÉS INFORMACIÓ
Per a qualsevol informació addicional, podeu posar-vos en contacte al següent correu
electrònic info@santjoseprecicla.org o al telèfon de les oficines municipals de Sant
Jordi 971395122.
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05

Departament de Governació

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a través del Departament de la Policia Local,
ofereix als centres educatius del municipi, les següents activitats guiades. Aquesta
oferta educativa és vigent per al curs acadèmic 2019-2020. L’època de l’any en què es
realitza cada taller dependrà de la seva contractació.

PROGRAMA D’EDUCACIÓ VIÀRIA
El programa d’educació viària està creat des de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears
(ISPIB), al qual s’ha adherit l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
El programa d’educació viària, a més de mostrar als infants i joves com moure’s per l’entorn
urbà de manera segura a peu, també ho fa si es mouen amb vehicle, ja sigui motoritzat com
sense motor.
També pretén que coneguin les funcions de la Policia Local relacionades directament amb ells
(infants i joves), de prevenció, d’ajuda i educadora.

Nom
Modalitat
Objectius

Educació viària
Xerrada - taller
• Conscienciar els infants i joves de la importància de circular de
manera segura per la via pública.
• Donar a conèixer les funcions de la Policia local.
Sessions
1 o 2, segons el curs i el tipus de taller.
Destinataris 2n, 4t i 6è de primària i 1r, 3r i 4t de secundària
MÉS INFORMACIÓ
Per a qualsevol informació addicional, podeu posar-vos en contacte amb el següent
correu electrònic policiatutor@santjosep.org
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