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13è Pla de dinàmica educativa de la Segarra curs 2019 – 2020 

 
 

Activitats educatives adreçades a l’alumnat de la comarca, en horari escolar i organitzades per: 
 

1. El Servei Educatiu de la Segarra amb el suport i /o patrocini de diferents entitats. 
 

2. Altres entitats de la comarca amb el suport i /o col·laboració del Servei educatiu de 
la Segarra. 
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1. Activitats del Servei Educatiu de la Segarra. 
 

1.1 El dia de la ciència: 100tífiques. Departament d’Educació,FCRi,  BIST i Institut Català de 
les dones. 

1.2 El paradigma de la biodiversitat marina antàrtica: per què hi ha un bosc sota un 
desert de gel?.  IEI 

1.3 Setmana de la ciència:Beer game. El poder de la logística. ICE UdL 
1.4 Game Over, no te la juguis.  Institut Guttmann 

1.5 I Jornada STEAM de la Segarra. Serveis Educatius, CRP, de la Segarra. 

1.6 XVI Certamen de Lectura en Veu Alta. Quarts de Final. Departament Educació i 
Fundació Enciclopèdia catalana. 

1.7 VII Jocs Florals Escolars de Catalunya. Departament d’Educació 

1.8 XVII edició Premis Treballs de Recerca de la Segarra. Serveis Educatius de La Segarra 

1.9 5a Mostra d’intercanvi d’experiències de la Segarra. Serveis Educatius Segarra 
Patrocina CC Segarra, ajuntaments de Cervera i Guissona i Caixabank. 

1.10 What’s up! Com vas de Salut Mental? Obertament 

1.11 Suport Vital Bàsic.Consell Català de Ressuscitació 

1.12 1r Galacticurts.Galacticat. Mostra de cinema fantàstic i de terror de les Terres de 
Ponent. 

1.13 Projecte curricular“Aprenem a través de les sardanes”.Departament d’Educació amb 
el suport del Servei Educatiu, Centre de Recursos Pedagògics de La Segarra. 
 

2. Activitats educatives d’altres entitats de la comarca amb el suport del Servei 
Educatiu. 
 
2.1 Canvi de Marxa. Fundació Mutual de Conductors del Servei Català de Trànsit i Paeria de 

Cervera. 
 

2.2 Trobades esportives Pla Català de l’Esport. Consell Esportiu de la Segarra. 
 
2.3 Propostes educatives Biblioteca Comarcal Josep Finestres, Cervera. 
 
2.4 Catàleg d’activitats educatives del Consell Comarcal de la Segarra. 

 
2.5 La Cúpula Gustum. Associació Leader de Ponent. 
 
2.6 Exposicions i Tallers Museu Duran i Sanpere, Cervera. 

 
2.7 Visites i activitats del Museu  Eduard Camps, Guissona. 

 
2.8 Visites Arxiu comarcal de la Segarra. Cervera 
 
2.9 Cantata, Cervera. Conservatori de música i Paeria de Cervera . 
 
2.10 El Maria Canals porta cua, Cervera. Conservatori de música i Paeria de Cervera. 
 
2.11 Art Singular. Activitats Educatives. Grup Alba. Casa Dalmases. Fundació Santacreu.  
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ACTIVITATS 2019 – 2020 

1. Activitats dinamitzades, o bé, organitzades des del Servei Educatiu de la Segarra. 
 

 Nom activitat Nivell educatiu Data  

1. El dia de la ciència: 100tífiques.  
6è primària i 1r 

ESO 
11/02/2020 

 

Llocs:  a determinar  Hora: 11.30h  – 13.00h 
 
Aprofitant que el dia 11 de febrer és el dia Internacional de la dona i nena 
científica el Departament d’Educació organitza amb la Fundació Catalana per 
a la Recerca i la Innovació (FCRi) l’activitat 100tífiques. La finalitat és, a 
través de xerrades i conferències de temàtica diversa, el foment de les 
vocacions científiques i tecnològiques entre l’alumnat de primària i 
secundària.   

2. Conferència: El paradigma de la biodiversitat marina 
antàrtica: per què hi ha un bosc sota un desert de gel? 

ESO i Batxillerat 
científic 

3 /02/ 2020 

 

Llocs:  Instituts de la comarca Hora: Convinguda amb els instituts 
 
La Secció de Ciències de l' IEI, de la Diputació de Lleida, en la seva tasca de 
divulgació de la cultura científica pel territori, ofereix la possibilitat que un 
científic faci tresconferències en centres educatius. Enguany es fa a la 
comarca de La Segarra. 
El conferenciant, José Mª Gili, científic que ha participat en expedicions a 
l'Antàrtida, relaciona en el seu discurs la biota que hi ha sota el gel i la gran 
importància dels microorganismes que s'hi fan com a base de tota la cadena 
tròfica i el desastre que suposaria que es modifiqués aquest cicle associat al 
clima. 
 

3. Taller a centre: Beer game. El poder de la logística. 
4t ESO, 1r i 2n 

Batxillerat 
20/11/2019 

 

Lloc: INS Guissona.    Hora: 10h 
 
En el marc de la setmana de la ciència, l’ICE de l’UdL patrocina aquest taller 
a l’alumnat de Guissona.  A través de la dinàmica del Beer game, i establint 
una cadena de subministrament formada per consumidor final  - distribuïdor  
– fabricant, es tracta de satisfer la màxima demanda possible amb el mínim 
cost logístic associat. 
Condueixen el taller:  Adela Pagès (Departament d'economia industrial i 
direcció Tecnològica) /Jordi Segura (Departament d'Administració 
d'Empreses) 

4. Game Over, no te la juguis.   
ESO, Batxillerat i 
cicles formatius. 

16/01/2020 

 

Lloc: A cada centre.  Hora: Acordada amb els centres. 
 
Programa de prevenció d'accidents de trànsit,  que té com a objectiu 
sensibilitzar els joves amb la finalitat que desenvolupin comportaments 
responsables, adoptin actituds de prudència i prenguin les mesures de 
seguretat necessàries en conduir un vehicle de motor i en practicar activitats 
esportives o de lleure que comportin un risc. 
Organitza: Programes Socials de l’Institut Guttmann. 
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5. I Jornada STEAM de la Segarra. 2n ESO 25/03/2020 

 

Lloc: A determinar, Guissona / Cervera (alternatiu)   Hora:  08.30 – 14.00 
 
Un grup de treball format per professorat dels quatre instituts de la 
comarca, i dins del PFZ, organitzen una jornada STEAM (Science- Technology 
– Engineering –Art – Maths). A part de fer xarxa entre els centres, l’alumnat 
podrà experimentar i viure les ciències, les matemàtiques i la tecnologia 
d’una manera diferent; i constatar que la enginyeria està present en tots els 
objectes creats per l’home, on l’art i la creativitat hi juguen un paper 
destacat.  

6. XVI Certamen de Lectura en Veu Alta. Quarts de Final 
CM i CS de Primària. 
1r i 2n Cicle d’ESO. 

31/03/2020 

 

Lloc: Sala Francesc Buireu (Centre Cívic Cervera) Hora: 10.00h 
 
Concurs nascut de l’acord entre el Departament d’Educació i Enciclopèdia 
Catalana amb l’objectiu de promocionar la lectura. Hi ha diferents categories 
de participació. 
El concurs s’estructura en 3 fases: quarts de finals a nivell comarcal,  
semifinals a nivell provincial, i la final a nivell de Catalunya.  Més informació. 

7. VII Jocs Florals Escolars de Catalunya.  
Educació Primària i 

Secundària. 
Abril 2020 

 

Els treballs es fan arribar al CRP de la Segarra. 
 
Concurs que té com a finalitat potenciar i estimular l’expressió i producció 
escrita dels nois i les noies i fomentar una tradició cultural pròpia i arrelada 
al país. El concurs s’estructura en tres fases:  A nivell de zona S. Educatiu, a 
nivell de província S. Territorials i a nivell nacional de Catalunya.Més 
informació. 

8. XVII edició Premis Treballs de Recerca de la Segarra 2n batxillerat 08/05/2020 

 

Lloc: A determinar (Guissona)  Hora: 18.00h 
 
La finalitat d’aquestes premis és incentivar, potenciar i valorar l’esperit de 
recerca, de treball ben documentat, el sentit crític i la creativitat científica de 
l’alumnat de 2n de Batxillerat. 
Patrocinen: Ajuntament de Cervera i Guissona; CC Segarra i Caixabank, 
oficina 0016. Amb la col·laboració dels Instituts de la Comarca. Organitza el 
SE de la Segarra, amb el suport de la Paeria de Cervera i ajuntament de 
Guissona.Hi ha dues modalitats: Ciències i tecnologia | Humanitats i ciències 
socials.Més informació. 

9. 5a Mostra d’intercanvi d’experiències de la Segarra. 
Infantil –Primària –

Secundària – Batxiller 
– CF – CFA 

21/5/2020 

 

Lloc: A determinar (Cervera)Hora:17.30h a 20h 
 

La finalitat és presentar / intercanviar experiències educatives que s’estan 
duent a terme en els centres de la Segarra, fer xarxa entre els professors per 
enriquir-nos mútuament i conèixer el que s’està fent als centres de la zona. 
El format de presentació variarà depenent del nombre d’experiències que es 
presentin. Durada aproximada 2.5h. Amb el suport de la Paeria de Cervera. 

https://serveiseducatius.xtec.cat/segarra/categoria/dinamitzacio/lectura-en-veu-alta/
https://serveiseducatius.xtec.cat/segarra/jocs-florals/
https://serveiseducatius.xtec.cat/segarra/jocs-florals/
https://serveiseducatius.xtec.cat/segarra/jocs-florals/
https://serveiseducatius.xtec.cat/segarra/categoria/dinamitzacio/treballs-de-recerca/
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10. What’s up! Com vas de Salut Mental? 3r i 4t ESO Tot el curs escolar 

 

Lloc: Al propi centre     Hora:  Dins horari escolar 
 
Programa curricular que treballa la salut mental a l’aula, esborrant els 
prejudicis i el tabú que existeix per aquests temes. Organitza Entitat 
Obertament.  Més informació. 

11. Suport Vital Bàsic. 
Infantil –Primària –

Secundària 
Tot el curs escolar 

 

Lloc: Formació inicial conjunta. Activitat pròpia a cada centre.    Hora: Cada 
centre la determina 
 
Organitza: Consell Català de Ressuscitació amb el recolzament del 
Departament d’Educació. 
L’escola  és el millor lloc per adquirir coneixements i habilitats perdurables. 
Conèixer les  tècniques de Suport Vital Bàsic significa conèixer com 
salvar vides, aprendre és fàcil i només comporta unes poques hores lectives 
anuals. La inclusió del SV a l’escola pot preparar la ciutadania per atendre a 
l’ACR (Aturada Cardio Respiratòria) i augmentar indirectament la 
supervivència de la mort sobtada a la nostra comunitat.   

12. 1r Galacticurts. 
Infantil –  Primària 

–   Secundària 
2n i 3r trimestre 

 

Lloc:  A cada centre sol·licitant.            Hora: A determinar amb els centres. 
Organitza l’Associació Galacticat (Mostra de cinema fantàstic i de terror a 
Ponent). Apropa el cinema a les escoles a traves de tallers escolars.  
Tallers didàctics: 

1. El dia més curt (+2 anys) 
2. Sessions dinamitzades de la filmoteca (Ed.  Infantil) 
3. Taller intensiu stop motion (+10 anys) 
4. Cine BASE, de l’ESCAC (+ de 12 anys) 
5. Curs de Guió  (+14 anys) 
6. Taller de doblatge (CM i CS) 
7. Light painting (EI i EP) 
8. Microanimació (CM, CS, ESO) 
9. Zootrop Estroboscòpic 3D anamòrfic (EP) 
10. No m’expliquis el final (CM, CS, 1r i 2n ESO) 
11. Suecades (CM, CS, 1r i 2n ESO) 
12. Conferència: Els oficis del cinema. (CS i ESO) 

Enllaç al catàleg d’activitats 2019 -2020 

13. Projecte curricular “ Aprenem a través de les 
Sardanes”. 

Primària Tot el curs escolar 

 

Lloc: Formació inicial conjunta. CRP. Hora: 18h 
Activitat pròpia a cada centre.     
Desenvolupament d’un projecte interdisciplinar del centre. Aconseguir que 
la sardana formi part del currículum d’educació primària és laresposta al 
repte d’innovar, també, a partir d’un pilar bàsic de la tradició i de lacultura 
popular catalanes. 
Tres cursos de duració. Seguiment per part del formador. Formació d’un 
grup impulsor als centres. Més informació 

https://comvas.org/
https://serveiseducatius.xtec.cat/segarra/wp-content/uploads/usu1148/2019/10/IIn-GALACTICURS-12-de-juny.pdf
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2. Activitats educatives d’altres entitats de la comarca amb el suport del Servei 
Educatiu. 

 

1.   “Canvi de marxa”. Fundació Mutual de 
Conductors del Servei Català de Trànsit. 

3r, 4t ESO, 1r i 2n 
Batxillerat 

03/03/2020 

 

Lloc: Gran Teatre de la Passió (Cervera)        Hora:  11h. 
 
Té com objectiu conscienciar als joves sobre les causes i conseqüències dels 
accidents de trànsit, així com fomentar conductes responsables i 
d’autoprotecció en aquest tram d’edat. La durada de la sessió és d’una hora i 
mitja.  
Organitza educador policia local amb el patrocini de l’ajuntament de Cervera i 
la col·laboració del Servei Educatiu de la Segarra. 
(Preu 2,5€ /alumne transport fins a Cervera). 

2. Trobades esportives del Pla Català de l’esport Primària i secundària 1r / 2n Trimestre 

 

Organitza: Consell Esportiu de la Segarra 
Adreçat a alumnat de primària i secundària dins horari escolar.  
El model esportiu dels Consells Esportius té com a gran valors i trets 
diferencials l’esport amb valors, l’educació, la cohesió social i el foment 
d’hàbits saludables. Per aquest motiu, la competició no és el nostre principal 
objectiu. 

1r trimestre: 2n primària i 2n ESO 
2n trimestre: 4t primària i 4t ESO 
 

Veure el Calendari de les trobades en horari escolar. 

3. Biblioteca Comarcal Josep Finestres Internivells Tot el curs escolar 

 

http://www.cesegarra.cat/calendari-consell-esportiu-de-la-segarra/
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4. Catàleg d’activitats educatives del CC Segarra 
Infantil –  Primària –   

Secundària. 
Tot el curs escolar 

Les activitats que s'ofereixen s'organitzen des de les diferents àrees de treball del Consell, o bé, des d'altres 
entitats que treballen a la comarca, amb l'objectiu de donar a conèixer i entendre el nostre entorn, 

instal·lacions comarcals, i altres punts d'interès de la comarca i rodalies. FORMULARI DE SOL·LICITUD 
D'ACTIVITATS (cal omplir el formulari per cadascuna de les activitats) 

Descarregueu-vos el CATàLEG D'ACTIVITATS EDUCATIVES 2019 - 2020 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb6ccsB8-VZBgF55c3QfESDZU99R5inWwds6L16KSLZrX61Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb6ccsB8-VZBgF55c3QfESDZU99R5inWwds6L16KSLZrX61Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb6ccsB8-VZBgF55c3QfESDZU99R5inWwds6L16KSLZrX61Q/viewform
https://drive.google.com/file/d/1ZsIA0tsxbTIOmXRk9ICY2h18pUAMaI2c/view
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5.  La Cúpula Gustum Primària 
Setmana del 17 al 21 

de febrer 

 

Lloc i hora: a concretar amb els centres participants. 
 
Projecte liderat per l’Associació Leader de Ponent. Consell Comarcal de La 
Segarra. 
Proposta pedagògica amb l’objectiu de donar a conèixer i valorar la producció 
agroalimentària de l’àmbit rural, els productes que s’hi elaboren, el paisatge 
que generen i quin impacte té el consum d’aquestes en la nostra economia i 
tradicions. 
 
Dossier explicatiu Cúpula. |  Dossier explicatiu jocs col·lectius 

6. Exposicions i tallers Museu Duran i Sanpere 
(Cervera) 

Internivells Durant el curs escolar 

 
 

 

EXPOSICIONS TEMPORALS.  Diferents espais 
1. Artesans del Barroc. Cervera i el seu temps (11-11-19 a 13-04-20) 
2. Prop de Hollywood. Fotografies de Claudi i Frederich Gómez Grau. 

(19-09-19  22-12-20) 
3. La pedra seca a Catalunya. L’art d’allò senzill (14-11-19 a 9-2-20) 
4. El sexe a l’època romana (20 -02-20 a 24 -06 -20) 

 
EXPOSICIONS A LA CASA MUSEU DURAN I SANPERE 

5. Projecte diàlegs amb el patrimoni.  (22-11-19 a 13-04-20) 
Diàleg 4# Viure  
Diàleg4# Un dia 

 
Consulteu el butlletí del museu. 
 
TALLERS: 

6. I tu, què col·lecciones?  
7. Cluedo a la Casa Duran 
8. Fem un retaule 
9. L’hora del batre 
10. Els Ibooks de la Casa Duran 
11. Catifes de Ciment 

 
Més informació de les propostes i reserves. 

7. Museu Eduard Camps de Guissona Internivells Durant el curs escolar 

 

PROPOSTES DIDÀCTIQUES: 
1. Els mites, contes passats per conèixer el món. 
2. El joc a l’Antiga Roma. 
3. Esmorzem al museu. 
4. La ceràmica el material de la història 
5. Arqueologia, història a través dels materials. 
6. Gimcana: Ecos del passat. 
7. Gimcana: Descobrim l’Antiga Iesso. 
8. Visites guiades al parc i museu. 

 
Més informació de les propostes i reserves. 

 

https://www.gustum.org/docs/C%C3%9APULA%20GUSTUM-dossier_LEADER.pdf
https://www.gustum.org/docs/Explicaci%C3%B3%20jocs%20C%C3%BApula_def.pdf
https://serveiseducatius.xtec.cat/segarra/wp-content/uploads/usu1148/2019/10/activitats_museu_cervera.pdf
https://museudecervera.cat/ca/c/educacio-29
https://serveiseducatius.xtec.cat/segarra/wp-content/uploads/usu1148/2019/10/oferta-museu-guissona.pdf
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8. Arxiu Comarcal de la Segarra Internivells Durant el curs escolar 

 

 
VISITES ESCOLARS: 
Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG) duu a terme visites guiades i sessions de 
treball a les seves instal·lacions, prèviament concertades, adreçades a l'alumnat 
dels diferents nivells educatius i, també, als mestres i professorat. Les visites van 
acompanyades, segons el grup, d'exposició de documents, treball amb aquests i 
lliurament d'informació. 
 
Per demanar informació o concertar qualsevol activitat adreceu-vos a l’Arxiu. 
 

9. La Cantata 4t primària 8 maig 2020 

 

Lloc: Cervera. Paraninf Universitat              11.30 
 
Sessió de treball i coordinació musical a principi de curs i posteriorment per assajar 
a cada escola la cantata i fer-ne seguiment. S’uneixen en una mateixa línia 
educativa professors de les escoles i del conservatori oferint un concert final 
col·lectiu. Amb el suport i col·laboració de la Paeria de Cervera. 

10. El Maria Canals porta cua Públic escolar i general 22 maig 2020 

 

Lloc: Plaça major i plaça Joan Salat de Cervera 
 
Sessions pedagògiques en conte, o no, depenent de l’edat de l’alumnatal voltant 
del piano. 
Activitat cultural que pretén apropar la música en general i el piano en particular a 
tota la població. L’activitat s’emmarca dins del Concurs Internacional de Piano 
Maria Canals. Tots els centres hi poden participar. 
Organitza: Conservatori de música i Paeria de Cervera. 
conservatori@cerverapaeria.cat 

11. Art Singular.  Internivells Tot el curs escolar 

 
 

 

Lloc exposició: Casa Dalmases . Fundació Josep Santa Creu. Grup Alba 
Lloc Tallers: Casal Cívic de Cervera. 
El projecte Art Singular neix del compromís amb l'art creat per col·lectius d'artistes 
amb diversitat funcional, problemes de salut mental i risc d'exclusió.  
2a Exposició Col·lectiva a Casa Dalmases. Edifici del sXVIII, escenari idoni per 
contemplar el pas del temps i meditar sobre l’art. 
 
Tallers: 

 Diari del fang – EP (1r – 3r) http://bit.ly/Taller1ArtSingular 

 I tu, què hi veus? – EP (4t -6è) http://bit.ly/Taller2ArtSingular 

 YaYoiKusama. L’art com a refugi d’obsessió – ESO i Batxillerat 
http://bit.ly/Taller3ArtSingular 

Durada tallers: 30‘ visita + 1.5h taller | Preu:3€/alumne (materials inclosos). El 
taller es pot realitzar al mateix centre. 
 

 

http://serveisoberts.gencat.cat/equipaments/482719
mailto:conservatori@cerverapaeria.cat
http://bit.ly/Taller1ArtSingular
http://bit.ly/Taller2ArtSingular
http://bit.ly/Taller3ArtSingular
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Patrocinadors 
 

   
 

 

    

Col·laboradors 
 

 
 

 
  

  
 

 

 

 
Escoles d’Educació Infantil i primària, i Instituts de la comarca. 
 

 
 

  

 

    
 

 
 

 
 

 


