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50 minuts aproximadament. Un cop acabada la visita poden estar llegint contes o llibres 
l’estona que sembli adequada al professorat.

Activitat gratuïta

Biblioteca Julià Cutiller
C/ Lleó I, 2

Mercè Pérez (directora-bibliotecària)
Tel. 972 830 008
biblioteca@llagostera.cat



QUI OFEREIX L’ACTIVITAT

BIBLIOTECA JULIÀ CUTILLER

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA 
  Llar d’infants, primària i secundària. (Activitats adaptables a cada nivell.)

CALENDARI
  Curs escolar.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Visita guiada per la biblioteca, amb l’objectiu que els estudiants del 
municipi la coneguin i rebin informació sobre els seus serveis, fons i 
activitats. 

A part de la visita, amb els més petits es poden explicar contes per 
fomentar la literatura oral, a partir dels 8/9 anys se’ls pot ensenyar 
com fer cerques acadèmiques i també se’ls poden presentar novetats com fer cerques acadèmiques i també se’ls poden presentar novetats 
i aprofitar per parlar de la importància de la literatura i la lectura. 

1,5 h aproximadament

Casa de les vídues
Pl. Llibertat, 1

Gratuït

Mariona Puigbaldoyra
escoladart@llagostera.cat
972 831 995

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
  5è i 6è de primària (màxim 25 nens per visita).

CALENDARI
  D’octubre a maig. Horari a concretar segons dia.

CONEIX LA CASA DE LES VÍDUES

Vine a conèixer els recursos que t’ofereix el municipi al nou edifici 
de la Casa de les vídues. Visitarem l’espai jove CLV, l’aula de for-
mació Reaprèn i l’Escola Municipal d’art Pere Mayol. També us ex-
plicarem l’origen del nom de casa de les vídues.
Al final de la visita es farà un taller artístic que els nens es podran 
endur a casa.

QUI OFEREIX L’ACTIVITAT

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA. CASA DE LES VÍDUES
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45 minuts per a cada un dels espais.

Entrada gratuïta

Can Caciques
C/ Olivareta, 28

Tel. 972 830 005 
cancaciques@llagostera.cat

Altres
Cal avisar abans de fer la visita. Aconsellable grups de 20/25 alumnes per espai. 

Nota: Tot i que està previst, de moment el centre no ofereix servei educatiu. 
Cal que la visita es realitzi amb els mitjans propis de l’escola. 



QUI OFEREIX L’ACTIVITAT
CAN CACIQUES. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LLAGOSTERA

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA 
  Primària, secundària i batxillerat.

CALENDARI
  Tot l’any. De dilluns a divendres de 10 h a 14 h.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Activitat
Visita al centre d’interpretació per descobrir els trets més significatius del passat del poble. 

El Centre d’Interpretació de Llagostera Can Caciques està format per dos espais. D’una banda, La vila El Centre d’Interpretació de Llagostera Can Caciques està format per dos espais. D’una banda, La vila 
emmurallada ens descobreix la formació del nucli antic de Llagostera amb un recorregut per l’evolució 
urbana des de la construcció del castell i la muralla fins que queda sobrepassada pel creixement urbà 
del segle XVI. 

Per altra banda, l’espai El privilegi del bosc ens apropa a la relació de l’home i el bosc, que a Llagostera Per altra banda, l’espai El privilegi del bosc ens apropa a la relació de l’home i el bosc, que a Llagostera 
ha estat tradicionalment intensa donada la important presència de superfície forestal al municipi, on 
conflueixen els massissos de Gavarres i de l’Ardenya-Cadiretes. Conté un variat fons de peces en ex-
posició permanent que il·lustren alguns dels oficis derivats de l’aprofitament del bosc, així com una 
mostra de les millors peces arqueològiques sorgides dels diferents jaciments del poble. 

A més, Can Caciques presenta periòdicament La Temporal, on posa el focus sobre una de les peces de 
la col·lecció que no són visibles a l’exposició permanent per descobrir al visitant aspectes propis de la 
vida domèstica, el lleure, la indústria i els oficis o els costums populars de Llagostera.
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1 h 

Edifici policia local
C/ Tossa, 3

Activitat gratuïta

Andrés Manchado (caporal de la policia local)
Tel. 972 805 580 
policia@llasgostera.cat

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
  Primària i secundària.

CALENDARI
  Tot l’any

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Visita a les dependències municipals de la policia local i xerrada 
sobre el funcionament i organització del cos policial, les tasques 
que porten a terme els agents, etc.

QUI OFEREIX L’ACTIVITAT

POLICIA LOCAL



1,5 h aproximadament

Casa de les vídues
Pl. Llibertat, 1

Gratuït

Mariona Puigbaldoyra
escoladart@llagostera.cat
972 831 995

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
  5è i 6è de primària (màxim 25 nens per visita).

CALENDARI
  D’octubre a maig. Horari a concretar segons dia.

CONEIX LA CASA DE LES VÍDUES

Vine a conèixer els recursos que t’ofereix el municipi al nou edifici 
de la Casa de les vídues. Visitarem l’espai jove CLV, l’aula de for-
mació Reaprèn i l’Escola Municipal d’art Pere Mayol. També us ex-
plicarem l’origen del nom de casa de les vídues.
Al final de la visita es farà un taller artístic que els nens es podran 
endur a casa.

QUI OFEREIX L’ACTIVITAT

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA. CASA DE LES VÍDUES
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1 h (depenent del nombre d’alumnes)

Deixalleria municipal 
C/ Migjorn, 7

Gratuït

Tel. 972 831 707 
Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament

Altres
Hi ha la possibilitat de fer un treball previ a l’aula, i que el dia de la visita cada alumne porti un 
residu i el dipositi al lloc corresponent.

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
  Es pot adaptar el contingut educatiu a qualsevol edat.

CALENDARI
  De dilluns a divendres de 8 h a 16h. Cal concertar dia i hora.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Visita guiada a la deixalleria municipal de Llagostera. 
Recorregut per les instal·lacions, on s’explica com es tracten els 
diferents residus i la seva destinació. El contingut  s’adapta als 
diferents nivells educatius i a les necessitats del professorat.  
En finalitzaEn finalitzar, es proposa omplir un dossier i/o la realització de jocs 
educatius per treballar els coneixements adquirits durant la visita.

QUI OFEREIX L’ACTIVITAT

DEIXALLERIA MUNICIPAL
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1 h aproximadament

Local Social “La Caixa”
C. Consellers, 12

Gratuït

Mariona Puigbaldoyra
escoladart@llagostera.cat
972 831 995

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
  Primària (màxim 25 nens per visita).

CALENDARI
  Del 5 al 30 d’octubre.  Horari a concretar segons dia.

VISITA DINAMITZADA A L’EXPOSICIÓ D’ENRIC MARQUÈS

La visita dinamitzada es planteja com un diàleg entre l'educador i La visita dinamitzada es planteja com un diàleg entre l'educador i 
els alumnes que hauran de descobrir un munt d’enigmes a través 
d’una activitat dirigida. Els materials didàctics conviden els partici-
pants a observar i a analitzar l’obra de l’artista Enric Marquès, 
alhora que permeten establir relacions entre la seva experiència i 
els quadres de l’artista.

QUI OFEREIX L’ACTIVITAT

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA. ESCOLA D’ART
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1 h 

Edifici policia local
C/ Tossa, 3

Activitat gratuïta

Andrés Manchado (caporal de la policia local)
Tel. 972 805 580 
policia@llasgostera.cat

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
  Primària i secundària.

CALENDARI
  Tot l’any

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Visita a les dependències municipals de la policia local i xerrada 
sobre el funcionament i organització del cos policial, les tasques 
que porten a terme els agents, etc.

QUI OFEREIX L’ACTIVITAT

POLICIA LOCAL
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110 minuts cada sessió a l’escola
60 minuts la part pràctica*

A les escoles de primària de la població (les sessions)
Al local polivalent en cas de poder fer activitat pràctica* (Parc Infantil de Trànsit)

Activitat gratuïta

Josep Martínez Morcillo (Agent 1007 la policia local)
Tel. 972 805 580 
jmartinez@policia.cat

* La part pràctica està condicionada a què el Servei Català de Trànsit ens ofereixi fer-ho.

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
  Primària (2n, 4t i 6è).

CALENDARI
  1a sessió durant el 1r trimestre
  2a sessió durant el 2n trimestre
  Part pràctica* al 3r trimestre

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

L’educació per a la mobilitat segura té com a finalitat que la 
persona sigui capaç d’exercir el seu dret a moure’s per l’espai 
públic respectant la seva salut i la dels altres.

QUI OFEREIX L’ACTIVITAT

POLICIA LOCAL
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Mínim dues hores
Màxim tot el dia

Casc antic i entorn de Llagostera

A partir de 64 euros/educador

Núria Plenacosta
promocio@llagostera.cat
972 832 322

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
  Educació Infantil, primària, ESO i batxillerat.

CALENDARI
  Tot l’any

Activitats al casc antic:
-Ruta de les llegendes: aprofitem la passejada pel casc antic per relacionar diferents elements amb les 
llegendes i curiositats del poble. Adaptades a diferents edats
-Ruta històrica: visita històrica a la zona antiga de Llagostera amb la interpretació de les muralles i la seva 
ubicació, el castell,  la façana gòtica  de l’església... es pot combinar amb una visita a Can Caciques i 
visualització de l’audiovisual. Adaptada a diferents edats a partir de Cicle Mitjà de Primària.
-Ruta de jocs (educació infantil): : visita a les parts més emblemàtiques del casc antic de Llagostera: -Ruta de jocs (educació infantil): : visita a les parts més emblemàtiques del casc antic de Llagostera: 
muralla, fresqueres, la torre de la presó, església, ajuntament (castell)... combinat amb jocs de descoberta.

Activitats de natura:
-Ruta dels molins (versió curta): una excursió amb un desnivell relativament pronunciat, que ens serveix per 
conèixer l’aprofitament que en feien dels rius (en aquest cas el Ridaura) com a força mecànica. Aconsellable 
a partir de Cicle Superior de Primària.
-Ruta a la Torre dels Moros: caminada pel Pla de Panedes fins la Torre dels Moros. Llegenda.
-Ruta de natura: coneixement de les plantes més pròpies del bosc mediterrani combinat amb un joc de -Ruta de natura: coneixement de les plantes més pròpies del bosc mediterrani combinat amb un joc de 
pistes per repassar els coneixements adquirits.
-Ruta Puig de les Cadiretes: aprofitant la caminada al punt més alt del Massís de l’Ardenya –Puig de les 
Cadiretes-, visitem vestigis prehistòrics de la zona –menhir, dolmen...- i formacions rocoses. No inclou 
desplaçament fins al trencant del Puig de les Cadiretes.

QUI OFEREIX L’ACTIVITAT

PLA DE BARRIS. AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
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1 h 

Edifici policia local
C/ Tossa, 3

Activitat gratuïta

Andrés Manchado (caporal de la policia local)
Tel. 972 805 580 
policia@llasgostera.cat

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
  Primària i secundària.

CALENDARI
  Tot l’any

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Visita a les dependències municipals de la policia local i xerrada 
sobre el funcionament i organització del cos policial, les tasques 
que porten a terme els agents, etc.

QUI OFEREIX L’ACTIVITAT

POLICIA LOCAL



60 minuts cada xerrada

Centre educatiu

Activitat gratuïta

Núria Plenacosta 
Àrea de Promoció
972 832 322

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
  4t d’ESO i batxillerat

CALENDARI
  Matins, a convenir durant el curs escolar

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Xerrades orientades als joves amb la finalitat de donar estratègies i 
eines útils per tal d’accedir al mercat laboral i/o fomentar l’esperit 
emprenedor entre els joves de la nostra població.

Xerrada 1: Orientació laboral i recerca de feina.

Xerrada 2: L’emprenedoria juvenil. 

QUI OFEREIX L’ACTIVITAT

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Mínim dues hores
Màxim tot el dia

Casc antic i entorn de Llagostera

A partir de 64 euros/educador

Núria Plenacosta
promocio@llagostera.cat
972 832 322

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
  Educació Infantil, primària, ESO i batxillerat.

CALENDARI
  Tot l’any

Activitats al casc antic:
-Ruta de les llegendes: aprofitem la passejada pel casc antic per relacionar diferents elements amb les 
llegendes i curiositats del poble. Adaptades a diferents edats
-Ruta històrica: visita històrica a la zona antiga de Llagostera amb la interpretació de les muralles i la seva 
ubicació, el castell,  la façana gòtica  de l’església... es pot combinar amb una visita a Can Caciques i 
visualització de l’audiovisual. Adaptada a diferents edats a partir de Cicle Mitjà de Primària.
-Ruta de jocs (educació infantil): : visita a les parts més emblemàtiques del casc antic de Llagostera: -Ruta de jocs (educació infantil): : visita a les parts més emblemàtiques del casc antic de Llagostera: 
muralla, fresqueres, la torre de la presó, església, ajuntament (castell)... combinat amb jocs de descoberta.

Activitats de natura:
-Ruta dels molins (versió curta): una excursió amb un desnivell relativament pronunciat, que ens serveix per 
conèixer l’aprofitament que en feien dels rius (en aquest cas el Ridaura) com a força mecànica. Aconsellable 
a partir de Cicle Superior de Primària.
-Ruta a la Torre dels Moros: caminada pel Pla de Panedes fins la Torre dels Moros. Llegenda.
-Ruta de natura: coneixement de les plantes més pròpies del bosc mediterrani combinat amb un joc de -Ruta de natura: coneixement de les plantes més pròpies del bosc mediterrani combinat amb un joc de 
pistes per repassar els coneixements adquirits.
-Ruta Puig de les Cadiretes: aprofitant la caminada al punt més alt del Massís de l’Ardenya –Puig de les 
Cadiretes-, visitem vestigis prehistòrics de la zona –menhir, dolmen...- i formacions rocoses. No inclou 
desplaçament fins al trencant del Puig de les Cadiretes.

QUI OFEREIX L’ACTIVITAT

PLA DE BARRIS. AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
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110 minuts cada sessió a l’escola
60 minuts la part pràctica*

A les escoles de primària de la població (les sessions)
Al local polivalent en cas de poder fer activitat pràctica* (Parc Infantil de Trànsit)

Activitat gratuïta

Josep Martínez Morcillo (Agent 1007 la policia local)
Tel. 972 805 580 
jmartinez@policia.cat

* La part pràctica està condicionada a què el Servei Català de Trànsit ens ofereixi fer-ho.

NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA
  Primària (2n, 4t i 6è).

CALENDARI
  1a sessió durant el 1r trimestre
  2a sessió durant el 2n trimestre
  Part pràctica* al 3r trimestre

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

L’educació per a la mobilitat segura té com a finalitat que la 
persona sigui capaç d’exercir el seu dret a moure’s per l’espai 
públic respectant la seva salut i la dels altres.

QUI OFEREIX L’ACTIVITAT

POLICIA LOCAL
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Per a més informació us podeu posar en contacte amb:

Mireia Malagón
Casa de les Vídues
972 831 995
reapren@llagostera.cat

CURS 2015-2016
GUIA DE RECURSOS EDUCATIUS

CONTACTE
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