
 

Activitats de dinamització CRP Castelldefels 
 

Cal que obriu el formulari i indiqueu: sí voleu participar en alguna activitat, no hi voleu 
participar o bé, si encara no ho teniu clar, podeu marcar pendent de decidir (si cal en 
podem parlar). Més endavant us enviarem un formulari on us sol·licitarem la resta de dades 
(nombre d’alumnes, docent de contacte,...) de les activitats que siguin del vostre interès: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGB6KluI8C8iLsbjdugL7KEvx8LnV4dDj2kHI_3lpXPi
aRTQ/viewform 
 

El període d’inscripció a les activitats de dinamització del nostre CRP restarà obert del 12 al 
26 de setembre. Per tal de garantir una bona organització és important que respongueu dins 
del termini estipulat. 
 

L’objectiu de totes les activitats que us proposem és crear espais per desenvolupar un 
treball més competencial en xarxa tant entre centres i entitats de Castelldefels com a 
nivell territorial. 
 

Des del CRP de Castelldefels dinamitzem i/o donem suport a les següents activitats: 
 

 Proposades pel CRP: 
 

Matesdefels: Jornada matemàtica a la UPC on els alumnes de 6è i 1r ESO dels 

centres participants elaboren un joc que dinamitzem. També juguem, per torns, en 

els que elaboren la resta. Data provisional 4 de maig. 

http://serveiseducatius.xtec.cat/castelldefels/categoria/dinamitzacio/mates/ 

 
Contes col·laboratius i Ones que conten: Elaboració d’un conte col·laboratiu que 

es realitza entre diferents centres. Un cop acabats es graven a la ràdio de 

Castelldefels amb el nom Ones que conten són emesos per antena durant el mes de 

juny. L’activitat comença el 2n trimestre i participen alumnes de cicle superior de 

primària i alumnes de secundària. 

http://serveiseducatius.xtec.cat/castelldefels/categoria/dinamitzacio/contes-

col%C2%B7laboratius/ 
 

Aparador d’històries: Durant la setmana de Sant Jordi els establiments de la 

població obren els seus aparadors a les recomanacions que fan els alumnes, 

exposant la fitxa i el llibre en qüestió. 

http://serveiseducatius.xtec.cat/castelldefels/categoria/dinamitzacio/aparador/ 

 
Fòrum treballs de recerca: Amb l’objectiu de potenciar i donar a conèixer les 

activitats de recerca realitzades per alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius es 

realitza, al voltant de la primera setmana d’abril, un fòrum a la UPC, on els alumnes 

poden exposar el seus treballs acompanyats de professors, companys i familiars. 

http://serveiseducatius.xtec.cat/castelldefels/categoria/dinamitzacio/forum-treballs-de-

recerca/ 
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 Proposades pels seminaris i grups de treball. 

Cal tenir en compte que en aquests activitats només poden participar els centres 

que tenen algun referent en aquests grups de treball i seminaris. 

 
Enxarxats: Activitats que es desenvolupa en el marc del grup de treball de 

Biblioteques en centre. Els alumnes de 4t de primària disposen d’uns títols a l’aula 

que llegeixen autònomament a partir dels quals realitzen preguntes. Aquestes són 

recollides pel CRP que organitza trobades telemàtiques entre dos (a vegades tres) 

grups classe de diferents centres que contesten les preguntes que han preparat els 

alumnes. Les lectures es fan a partir de febrer i les trobades al mes de maig. 

http://serveiseducatius.xtec.cat/castelldefels/?s=enxarxats 

 
Autor a l’aula: Activitats que es desenvolupa en el marc del grup de treball de 

Biblioteques en centre. A la Biblioteca de la població es troben alumnes i autors de 

les obres que els alumnes han treballat al centre. En aquests moments els dos 

autors que es treballen són la Mercè Arànega amb la col·lecció del Drac Simó per 2n 

de primària i la Maite Carranza amb Vols ser el nòvio de la meva germana? amb 

alumnes de 6è de primària. Les trobades es fan al llarg del segon trimestre. 

http://serveiseducatius.xtec.cat/castelldefels/?s=autor+a+l%27aula 

 
Dinamització lectora a Secundària (NOVETAT AQUEST CURS): Activitat oferta en 

col·laboració amb la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado i presentada el curs passat 

als departaments de llengües dels instituts de secundària i batxillerat de la ciutat. 

 

Llibre de Castelldefels: Activitats que es desenvolupa en el marc del 

grup de treball de Biblioteques en centre. Amb la participació de l’editorial el 

Dimoni Pelut, es planteja un joc de rol on els alumnes al llarg del curs realitzaran 

un llibre sobre personatges rellevants de la població de Castelldefels al llarg de 

la història (tema d’aquest curs), investigaran, maquetaran, faran proposta de les 

il·lustracions,... Aquest llibre amb la participació de la regidoria d’educació i de 

cultura s’editarà en paper i quedarà a disposició de centres i de la població. 

 
Teatre musical: Activitat dissenyada, organitzada i gestionada pel Seminari de 

professors especialistes de música. 

http://serveiseducatius.xtec.cat/castelldefels/?s=Teatre+musical 

 
Trobades interescolars: Activitat dissenyada, organitzada i gestionada pel grup de 

treball docents d’educacació física. 

http://serveiseducatius.xtec.cat/castelldefels/general/grup-de-treball-docents-

educacio-fisica/ 

 
Jornada final activitat de llengua estrangera: Activitat dissenyada, organitzada i 

gestionada pel seminari de coordinació especialistes de llengües estrangeres. 

 

 Proposades pel Departament: 
 

Jocs Florals Escolars: Presentació de les creacions literàries realitzades pels 

alumnes de la població, des d’on es fa una primera tria a partir de la constitució d’un 

jurat, passant els guanyadors a diferents fases territorials. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/jocsflorals/ 

 
Certamen de lectura en veu alta: Jornada de lectura en veu alta amb cinc 

categories on poden participar alumnes de primària i secundària. També hi ha 

diferents fases territorials. Inscripcions des 2 d’octubre al 3 de novembre ja us 

enviarem formulari. 

http://www.lecturaenveualta.cat/ 



 
Edurecerca: Presentació d’activitats de recerca realitzades per alumnes de 

Batxillerat. Els premis estan lligats a una sèrie d’entitats i tenen relació amb un àmbit 
propi de l’entitat que el convoca. https://sites.google.com/a/xtec.cat/edurecerca/1-

treballs-de-recerca-i-projectes 

 
 

PARTICIPACIÓ PROJECTES 
 

Apadrinem el nostre patrimoni: Programa que es basa en la idea d’apadrinar un 

patrimoni monumental, immaterial o natural per part d’un centre educatiu. Implica el 

coneixement, l’estudi d’aquest element des de tots els punts de vista, històric, artístic, 

cultural, natural científic per tal de fomentar implicació dels alumnes en el territori, 

societat i exercir ciutadania responsable. Projecte que dura més d’un curs educatiu i 

està dirigit a tots els nivells educatius. 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/apadrinemnostrepatrimoni/ 

 
Motxilla Bioclimàtica: programa que facilita l’assoliment de competències bàsiques 

de l’àmbit científic, matemàtic i social, promovent una metodologia activa on l’alumne 

és el protagonista. Sabeu que teniu a la vostra disposició la motxilla i caldria 

concretar la feina a fer per aquest curs i les dates que la voldríeu tenir. Sabeu que 

podeu comptar amb petites píndoles de formació des del CRP per conèixer i 

practicar l’ús dels aparells. http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/motxillabioclimatica/ 

 

Maleta Nanoeduca: aquesta proposta pretén donar suport als docents a l’hora de fer ús 

de la maleta de nanotecnologia que deixa en préstec el CRP des d’una vessant pràctica i 

metodològica. A través d’aquest recurs es pretén promoure activitats que acostin la 

nanociència i la nanotecnologia a l’alumnat i fornir el professorat de secundària i 

batxillerat d’un ampli ventall de propostes didàctiques (experiments, tasques, aplicacions, 

...) que els permetin incloure la nanociència i la nanotecnologia a les programacions 

didàctiques de les matèries que imparteixin. 

http://serveiseducatius.xtec.cat/castelldefels/portada/nanokit/ 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/motxillabioclimatica/

