Catàleg de serveis, recursos i activitats
municipals adreçades
als centres educatius
2017/2018
Ajuntament de Vic
Vic, juliol de 2017

ACTIVITATS I PROJECTES
Primària i secundària

EDUCACIÓ AMBIENTAL
Programa Educatiu de Medi Ambient de Vic

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

- 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 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:
Infantil, primària, secundària i Batxillerat

PARTICIPACIÓ

Participació

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

Material didàctic per a treballar la participació i democràcia dins l’aula.
Objectius:
- Fer pedagogia de la participació
- Millorar la participació ciutadana d’infants i joves en la vida de la ciutat
El material consta de dos jocs gratuïts i de material complementari per poder treballar la
democràcia, participació, ciutadania, l’Ajuntament i el pressupost municipal.
Podeu trobar el material http://participacio.vicentitats.cat/ perquè el pugui utilitzar
qualsevol centre educatiu.
Es podrà sol·licitar una sessió de participació amb la tècnica municipal.
Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A: cicle superior de primària, secundària i
Batxillerat

MOBILITAT SEGURA

Dades de contacte:
Toni Funes
mobilitatsegura@vic.cat
Telf. 93 885 00 00

Programa d’Educació Viària a les escoles

-

Activitats dinamitzades per la Guàrdia Urbana per treballar temes relacionats
amb la mobilitat, la seguretat, els espais comuns, la bicicleta i el ciclomotor. Activitat
pràctica amb circuit de kart.
- Visites guiades a la Comissaria de la Guàrdia Urbana

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A: Infantil, primària i secundària

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

COOPERACIÓ

Bagul de cooperació

Somnis Trencats
Documental – DVD

Es tracta d'un treball realitzat 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.

Material didàctic elaborat amb la col·laboració d’entitats
del Consell Local de Cooperació i Alumnes de la UVic, amb
l’objectiu de donar a conèixer la cultura i les activitats
que realitzen les ONGs i de l’Ajuntament en temes de
cooperació a l’Índia, Senegal i Bolívia.
És un bagul amb plafons didàctics i objectes suggerents
que planteja diferents activitats per tal de conèixer com
són i com viuen la gent d’aquests països, receptors de la
cooperació a Vic.
Guia didàctica:
http://cooperacio.vic.cat/wp-content/uploads/2013/07/guiabagul-baixa1.pdf

ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnes de secundària

ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnes de primària

Recursos gratuïts

Dades de contacte: Montse Bosch

COOPERACIÓ

boschrm@vic.cat
Telf. 93 886 21 00 Ext. 20922

El joc dels drets humans de la
ciutat

Joc sobirania alimentaria
Moçambic
Joc gegant de taula fet amb col-laboració de
Veterinaris sense Fronteres. És una proposta
didàctica per donar a conèixer la realitat de
Moçambic en la seva lluita per la sobirania
alimentària al mateix temps que possibilita
entendre alguns conceptes bàsics entorn a
aquesta temàtica.

Es un recurs lúdic i educatiu que promou una
reflexió sobre els drets i deures que tenim les
persones com a ciutadans i ajuda a comprendre
quines són totes aquelles accions i recursos que
les administracions locals posen a l’abast de la
ciutadana per garantir aquests drets.

ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnes de primària
i secundària

ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnes de primària,
secundària i batxillerat i Educació no formal

Recursos gratuïts

Dades de contacte: Montse Bosch

COOPERACIÓ
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 convivencia 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 importancia d’enfortir els lligams de
solidaritat i convivencia a la societat civil per
solucionar els problemas.

ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnes de cicle
superior de primària

Recursos gratuïts

boschrm@vic.cat
Telf. 93 886 21 00 Ext. 20922

Mandala Igualdad
És un material educatiu elaborat per la Fundació
Vicenç Ferrer que pretén promoure una reflexió
crítica entre l’alumnat de secundària sobre les
principals causes de les desigualtats, l’exclusió i la
pobresa. Per tal de fer·ho es treballen tres blocs
temàtics que ens permetran analitzar la situació de
tres col·lectius que pateixen discriminació a l’Índia
rural (dones i nens, persones amb discapacitat i
persones de castes desafavorides).
Inclou fitxes temàtiques, PPts per a dur a terme les
activitats a l’aula i d’alters materials didàctics. La idea
és que el professorat del centre sigui qui dinamitzi les
activitats recolzant-se en els recursos elaborats per la
fundació.
Més info: http://www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
A part la Fundació Vicenç Ferrer té un web amb altres recursos educatius per a les escoles
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/sensibilizacion/actividades-educacion-enescuelas#.U379gfGg7DE.gmail

SEGURETAT I EMERGÈNCIES Lourdes Rota

Dades de contacte:
Departament de mobilitat, seguretat i emergències
rotabl@vic.cat – Telf. 93 889 12 44

Revetlles amb precaució

Programa “GAME OVER”

- Mesures d'autoprotecció i 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 powerpoint i la demostració pràctica es farà al pati.

Col·laboració de La Fundació Institut Guttmann i del
Servei Català de Trànsit

ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnes primària,
secundària i batxillerat

Maig - Juny

Recurs gratuït

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: Joves de 14 a 18 anys
ESO, Cicles i Batxillerat

Recurs gratuït

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

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

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

Visites a l’Ajuntament
Les visites a l’Ajuntament es podran fer:
a) De manera lliure sense guia
b) Amb el suport d’una guia de l’Oficina de Turisme
Totes les visites impliquen assumir els honoraris de les guies
(40 euros/hora) i el cost de les entrades (si s’escau) Consultar a turisme

L’ ATLÀNTIDA EDUCA

Dades de contacte:
Sara Lladó
L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona
sara.llado@latlantidavic.cat - Telf. 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: Alumnes de primària, secundària, batxillerat, cicles, 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: Gemma Canadell
L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona
Gemma.canadell@latlantidavic.cat- Telf. 93 702 72 57

• CANTÀNIA
Projecte musical dirigit als alumnes de primària que consisteix en 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 on 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 dirigit als alumnes de 3r de primària dirigit i organitzat des de l’EMVIC. Durant el curs
escolar els alumnes de les escoles participants realitzen 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 realitzen un concert-espectacle per mostrar a
les respectives famílies els aprenentatges obtinguts.
ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnes de primària

L’ ATLÀNTIDA EDUCA

Dades de contacte: Gemma Canadell
L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona
Gemma.canadell@latlantidavic.cat- Telf. 93 702 72 57 ext. 2

. PROJECTE ESCÈNIC PARTICIPATIU
Projecte que s’adreça als alumnes de secundària que consisteix en participar i col·laborar en el
muntatge d’un projecte escènic singular de producció pròpia de L’Atlàntida. Durant el curs escolar es
realitzen 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: Alumnes de secundària

L’ ATLÀNTIDA EDUCA

Dades de contacte: Gemma Canadell
L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona
Gemma.canadell@latlantidavic.cat- Telf. 93 702 72 57

• ANEM AL TEATRE
Programa organitzat per la Diputació de Barcelona i l’Atlàntida on s’ofereixen espectacles de teatre,
música i dansa per alumnes en edat escolar en horari escolar.
Programació espectacles anem al teatre
ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnes de primària, secundària i batxillerat
Teatre i literatura
ACTIVITAT ADREÇADA A: batxillerat
Teatre i debat
ACTIVITAT ADREÇADA A: Secundària

L’ ATLÀNTIDA EDUCA Dades de contacte:

Gemma Canadell
L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona
Gemma.canadell@latlantidavic.cat- Telf. 93 702 72 57

•

CONNEXIONS
Matinal d’un espectacle del 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 ofereix el seu acompanyament i assessorament 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: Secundària i batxillerat

EMPRESA I FORMACIÓ

Dades de contacte: servei emprenedoria
Creacció emprenedoria@creació.cat Telf. 93 881 55 33

Aquest projecte “Empresa i Formació, creant els llaços del futur” neix de la intenció de contribuir, des
de les institucions empresarials i locals de la comarca d’Osona (Consell Empresarial d’Osona, Creacció,
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya…), al desenvolupament d’un projecte educatiu que
millori el desconeixement que sovint els alumnes tenen de les empreses del seu entorn, i al
desenvolupament de la competència emprenedora en els alumnes d’edats d’entre 11 i 16 anys.
•

•

El projecte pretén dur a terme activitats per apropar les empreses a les escoles. Es tracta que els
alumnes coneguin la realitat empresarial del seu entorn ajustant les activitats al nivell escolar.
També es pretén estimular i desenvolupar en els escolars noves idees de creació d’empresa amb la
finalitat de promoure nous emprenedors.
La finalitat del projecte és disposar d’un programa d’activitats durant els cursos acadèmics,
inspirades en les empreses, i destinades als alumnes dels centres educatius de la comarca.

Més informació:
http://www.creaccio.cat/territori/empresa-formacio/

ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnes de 5è i 6è de primària, secundària i batxillerat

Dades de contacte: Cristina Molas-Xènia Vilamala
Agents cívics-Vicjove
626 097 637 - 93 8891767 ext. 23101
convivencia@vic.cat - vicjove@vic.cat

ELL’INCIVISME
PREU DE L'INCIVISME
EL PREU DE
Objectius
- Reflexionar sobre les pràctiques individuals i col·lectives que generen incivisme.

- Conèixer les conseqüències econòmiques, socials i comunitàries de l'incivisme a la ciutat de Vic.
- Minimitzar la brutícia dels parcs i places i els actes de vandalisme
- Comprometre l'alumnat en el respecte dels espais públics i espais compartits.

Continguts
El preu de l'incivisme és una activitat impulsada des dels Agents Cívics i el Vicjove que gira entorn el vídeo
documental que porta el mateix nom: El preu de l'incivisme. Aquest vídeo recull el testimoni de ciutadans i gent jove
que reflexionen sobre el comportament cívic, i d’empleats municipals que expliquen les conseqüències que
l’incivisme genera a la ciutat. Els testimonis s’acompanyen de fotografies reals del dia a dia de Vic i de missatges flaix
que recullen dades quantitatives sobre la neteja de la ciutat i el vandalisme.
A partir de la visualització del vídeo, es realitza una dinàmica en què l'alumnat del centre assumeix compromisos
individuals i grupals per evitar males praxis cíviques.

Format i durada de l'activitat
L'activitat té una durada de 50-55 minuts, coincidint amb la franja horària de cada matèria.

Recurs gratuït

ACTIVITATS I PROJECTES
Adreçats a primària

EDUCACIÓ I ESPORT
PROGRAMA ESPORT A L’ESCOLA &
ESCOLA A L’ESPORT
Sessions demostratives de diferents
esports que es poden realitzar a la ciutat
en col·laboració amb les entitats
esportives.

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de cicle superior de primària

Recurs gratuït

Dades de contacte: Anna Grifoll Serra
grifollsa@vic.cat – Telf. 938833030

OLIMPIVIC’18
Jornada esportiva entre escoles
com a cloenda del programa
Esport a l’Escola & Escola a l’Esport.
Competició en diferents esports:
futbol, bàsquet, tenis taula i
punxats

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de sisè de primària

Recurs gratuït

CONSISTORI INFANTIL

Dades de contacte: Educació
pec@vic.cat – Telf. 93 886 21 00

El Consistori Infantil
Òrgan consultiu i participatiu format per representants dels alumnes de sisè de primària de
les diferents escoles de Vic.
Els consellers són escollits democràticament dins l’escola i participen en un projecte anual
que se’ls encarrega des d’alcaldia.
Activitat mensual i en horari extraescolar.
Més informació:
http://educacio.vic.cat/projectes-de-ciutat/participacio/consistori-infantil-anteriors

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnes de sisè de primària

PACK CULTURA POPULAR CATALANA A LES
Dades de contacte:
ESCOLES
Educació
pec@vic.cat – Telf. 93 886 21 00

Tallers de cultura popular
Activitat de coneixement i promoció de la cultura catalana.
El “pack cultural” consta d’un màxim de 8 sessions (durant un trimestre escolar):
sardanes, gegants i castells.
Les sessions són impartides per diferents entitats de la ciutat.
Més informació:
http://educacio.vic.cat/projectes-de-ciutat/patrimoni/pack-cultura-catalana-a-les-escoles

Recurs gratuït

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes de 3r de primària

Dades de contacte:

FIRES I MERCATS

Fires i Mercats
Bernat Vilarasau
vilarasauab@vic.cat– Telf. 93 883 31 00

Dins el calendari firal vigatà es programen diferents activitats infantils a les següents fires:
- MMVV, 13-17 de setembre de 2016
Concerts infantils dissabte matí carpes vermella i negra Atlàntida
- Fira-Congrés de la fusta Constructiva, 20-22 d’octubre de 2017.
Activitats infantils relacionades amb el món de la fusta
- Fira de la Muntanya, 10-11-12 de novembre de 2017
Activitats esportives infantils i espai de conta contes
Nens fins a 12 anys entrada recinte Gratuïta. A partir de 12 anys 3€ i les activitats 2€ a partir de 4 anys
- Mercat Medieval, 6-10 de desembre de 2017
Activitats infantils de teatre, titelles, atraccions medievals.
- Mercat del Ram, 23-25 de març de 2018
Activitats per a escoles i també per a tota la família durant el cap de setmana
- Fira Santa Llúcia, 16 i 17 de desembre 2017
- Festival de la Infància, 27 al 30 de desembre 2017, 1,2,3 de gener 2018
colar vinculada a la fira primavera 2015) :
El programa d'activitats de cada Fira es podrà consultar al web: www.vicfires.cat

Depenent de
de l'activitat
cost olàctics
serà gratuïta
Organitzar la visita a un productor
formatgestindrà
i derivats
de la nostra comarca. Aprendre
quin és el procés d’elaboració del formatge i conèixer en què consisteixen els processos de
fermentació, coagulació, pasteurització, etc.
Interessats, demanar més informació.

ACTIVITATS I PROJECTES
Adreçats a secundària i/o estudis postobligatoris

EDUCACIÓ PER A LA SALUT
Dades de contacte: Roser del Val Plana/Servei
Municipal de Salut
delvalpr@vic.cat
Telf. 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.

ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnes d’educació infantil, primària i Secundària

30 €/ taller

PROJECTE D’ORIENTACIÓ

Dades de contacte: Maria Guerrero
guerrerogm@vic.cat
Telf. 93 889 17 67 Ext. 23105

PUNT DE PARTIDA
Autoconeixement, competències, mercat laboral, orientació i pràctiques en empresa
Programa de diversificació curricular adreçat a alumnes de 4rt d’ESO.
Realització d’unes hores setmanals de pràctiques laborals en alguna empresa de la ciutat.
Aquestes pràctiques són en horari escolar i suposen unes 6-10h setmanals
(segons acord entre el centre educatiu i el centre col·laborador)
Més informació:
http://educacio.vic.cat/projectes-de-ciutat/escola-i-familia/punt-de-partida

RECURS GRATUÏT

ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnat de 4rt d’ESO

PROJECTE D’ORIENTACIÓ
MATINAL: I DESPRÉS QUÈ? CAP A ON VAIG?
Formació/Informació

Dades de contacte:
Maria Guerrero
guerrerogm@vic.cat – Telf. 93 889 17 67 Ext. 23105

Descripció dels diferents itineraris acadèmics possibles un cop finalitzada l’ESO.
Taula rodona amb la participació de:
– Joves majors de 16 anys que exposaran el seu itinerari acadèmic i/o professional.
– Servei Local d’Ocupació – explicació dels diferents sectors laborals, s’exposa la realitat del
mercat laboral actual.
Més informació:
http://educacio.vic.cat/projectes-de-ciutat/escola-i-familia/projecte-d2019orientacio-matinal-201cidespres-que...cap-on-vaig-201d#matinal-i-despr-s

ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnat de 3er d’ESO

RECURS GRATUÏT

PROJECTE D’ORIENTACIÓ
Dades de contacte: Maria Guerrero
guerrerogm@vic.cat – Telf. 93 889 17 67 Ext. 23105

XERRADES D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
Formació/Informació
Explicació sobre les novetats del sistema educatiu exposant els diferents itineraris acadèmics possibles
(amb graduat o sense) fent un recorregut per la oferta formativa de la Comarca d’Osona.
Explicació dels serveis i recursos professionals de la ciutat.

ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnat de 4t d’ESO, Escola d’adults i projectes de Garantia Juvenil
RECURS GRATUÏT

PROJECTE D’ORIENTACIÓ

Dades de contacte:
Maria Guerrero
guerrerogm@vic.cat – Telf. 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 post
obligatòries de la Comarca als alumnes de 4t ESO.
La finalitat de les jornades és acostar 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.

ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnat de 4t d’ESO

RECURS GRATUÏT

Recursos

EDUCACIÓ I PATRIMONI
Dades de contacte:
Educació
pec@vic.cat – Telf. 93 886 21 00

Material didàctic en format digital:
• Bits de patrimoni
• Vic, la meva ciutat
• Osona, la meva comarca
•Imatgeria festiva
Més informació:
http://educacio.vic.cat/projectes-de-ciutat/patrimoni/material-didactic

RECURS GRATUÏT

ACTIVITAT ADREÇADA A: Alumnat d’educació infantil i 3er i 4rt de primària

VIT – VIC INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA
Dades de contacte:
Pep Campàs Espai VIT
vit@vic.cat – Telf. 93 702 72 86

Espais
Auditori, taller, aula amb 10 equips, sales
de reunió/treball i equipament tecnològic.

Assessorament i suport
En recursos i projectes d’emprenedoria
tecnològica, formacions, presentacions i
pràctiques.

Equipament:
Kits de robòtica, electrònica i hardware,
equips Mac i PC amb varis softs, impressió
3D, pissarres digitals i espais de projecció.

Recurs gratuït per als centres educatius subjecte a
la disponibilitat dels espais

Serveis

VicJove| Oficina Jove

Dades de contacte: Maria Guerrero
Garcia
vicjove@vic.cat - Telf. 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 (Civicus: nadal, setmana santa i estiu, practica l’esport al carrer...)
• Promoció cultural (mostra de música i teatre jove)
• Cooperació

POT SER UN BON RECURS A CONÈIXER PER A TUTORS I PROFESSORS PER DERIVAR ELS JOVES
QUE HO NECESSITIN

VicJove| Oficina Jove

Dades de contacte: Maria Guerrero
Garcia
vicjove@vic.cat - Telf. 93 889 17 67

Serveis especialitzats
• Servei d’orientació acadèmica i professionals
–

•

Orientacions individualitzades a joves i famílies (estudis, beques, homologacions, recursos de ciutat)

Servei de Garantia Juvenil per joves de Vic

Oficina jove
Serveis especialitzats
- Salut * catàleg de tallers en construcció
- VicDones Siad Osona Jove * catàleg de tallers den construcció + oficina d’atenció directe al jove 1
tarda cada 15 dies a Vicjove
- Garantia juvenil per joves de la Comarca que no siguin de Vic

POT SER UN BON RECURS A CONÈIXER PER A TUTORS I PROFESSORS PER DERIVAR ELS JOVES
QUE HO NECESSITIN

AGENTS CÍVICS

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

Els agents cívics tenen la finalitat d’informar i orientar la ciutadania amb tots els temes referents a l'
ORDENANÇA MUNICIPAL DE BON GOVERN, CIVISME, BONS COSTUMS I CONVIVÈNCIA CIUTADANA.

Suport en aspectes externs al centre que impliquin un treball
de convivència amb els veïns i l'alumnat.
Per exemple: suport per gestionar possibles problemes amb els veïns i l'alumnat
(brutícia, soroll, desperfectes...) ocasionats a la sortida del centre (final de
la jornada escolar, a les estones de descans..)

VICDONES- SIAD OSONA

Dades de contacte:
VicDones-SIAD Osona
vicdones-siadosona@vic.cat
93 702 72 84

Des de l’àrea d’igualtat i ciutadania de l’Ajuntament de Vic, a través de l’oficina del VicDones-SIAD Osona, 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 el de
desenvolupar les polítiques d’igualtat de gènere posant l’enfoc 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 a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una part important de l’oficina és la
d’oferir els serveis per a l’atenció directa a la ciutadania, a través de:
-

SIAD ( Servei d’informació i assessorament a les dones)
SAI LGTBI d’Osona

Què oferim:
Informació, assessorament i atenció individual
Treball grupal
Fons documental consultable i préstec
Suport a les entitats que contemplin la perspectiva de gènere i LGTBI
Preparació d’activitats entorn de diades significatives 8 de març, 28 de maig i 25 de novembre / 17 de maig i 28
de juny
Assessorament i acompanyament per al disseny d’accions i/o intervencions a incorporar la perspectiva de gènere
i LGTBI
Tallers adreçats a centres educatius dins el catàleg de tallers de l’oficina jove

OMA- OFICINA MUNICIPAL D’ACOLLIDA
Dades de contacte: Elisenda Blancafort
oficinaacollida@vic.cat
Telf. 93 7027282

L'Oficina Municipal d'Acollida, és el servei municipal destinat a fer l'acollida a totes les persones que
arriben per primera vegada a Vic, i també a aquelles persones que ja viuen a Vic, però que encara no
coneixen els serveis municipals, les festes i cultures 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 hi oferirà informació
interessant i se'ls explicarà diferents recursos.
Sessions Informatives d'Acollida a Vic
Sessions informatives en les que es dóna una informació bàsica sobre serveis i entitats de la ciutat, i a
la vegada sobre els drets i els deures de la ciutadania.
Tallers inclosos en la Llei d’Acollida
Mòdul B: Coneixements Laborals (20 hores)
Mòdul C: Coneixements de la Societat Catalana i el seu marc jurídic (20 hores)
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
Telf. 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 seu moment de
l’arribada a la ciutat. És un servei puntual i de suport.
La gestió del servei es farà des de l’Oficina Municipal d’Acollida (OMA).

LLENGUES QUE S’OFEREIXEN:
Anglès, Alemany, Àrab, Amazigh, Bambara, Cotokoli, Diola, Fante, Farsí, Francès, Ga,
Hausa, Hongarès, Indi, Kazakh, Kinyarwanda, Mandinga, Maraki, Persa, Polar,
Polonès, Panjabi, Romanès, Rus, Suahili, Twi, Ucraïnès, Wòlof i Xinès

Per més informació: suportlinguistic@vic.cat

Guan,

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

Assessorament i suport a docents:
-. En projectes que incorporin tecnologia, en formació, xarxa professional o gestió
del coneixement i recursos del centre
Suport i activitats amb alumnes
-. Espais i recursos tecnològics per a activitats i projectes

Activitats gratuïtes i de pagament

OME- OFICINA MUNICIPAL d’ESCOLARITZACIÓ
Dades de contacte: Pilar Diaz - Educació
ome@vic.cat – Telf. 93 886 21 00 – Ext. 21207

L'Oficina Municipal d'Escolarització és l’organisme creat pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Vic 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:
- Atenció personal i individualitzada a les famílies que ho sol·licitin
- Informació de l’oferta educativa de la ciutat de Vic
- Informació i assessorament sobre el procés de preinscripció per als ensenyaments d’educació
infantil, primària i secundària obligatòria
- Atenció personalitzada per resoldre dubtes a l’hora d’omplir la preinscripció per lliurar als centres
educatius durant el període ordinari de preinscripcions.
- Tramitació de les sol·licituds de petició d’escola de les persones que arriben a Vic durant l’any, quan
ja no és període de preinscripció ordinària

SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA
I COMUNITÀRIA
Dades de contacte: Anna Aumatell
Servei de Mediació Ciutadana i Comunitària
aumatellpa@vic.cat
Telf. 938836776 Ext 20915 / Telf. 626097 652

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.

PFI (PROGRAMA DE FORMACIÓ
I
Dades de contacte: Glòria Cunill/Educació
cunillvg@vic.cat – Telf. 93 886 21 00 ext. 20911
INSERCIÓ/PTT)
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-ne obtingut el graduat en 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 imprescindible 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 carni.
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.

Modalitat FIAP (Institut de Vic):
• Auxiliar en vivers i jardins

BENESTAR I FAMILIA

Dades de contacte: Sílvia Mateu
Àrea Social mateups@vic.cat

Equip d’educadores o treballadores socials que es coordinen amb els centres educatius per a treballar
temes socials relacionats amb els alumnes i amb les seves famílies.
- Analitzar i valorar les necessitats d’actuació social
- Seguiment de l’absentisme escolar i treball per facilitar el bon retorn al centre
- Suport al centre en situacions problemàtiques que no afectin a casos concrets (ex. bullying,
delinqüència, convivència escolar, etc.)
- Orientar en relació als ajuts escolars
- Suport en el treball en famílies i acostament d’aquestes al centre
- Assessorar i/o participar en l’elaboració de projectes de millora
- Informar i orientar sobre diferents protocols municipals o supramunicipals
- Informar dels recursos i serveis de la ciutat
- Treball grupal d’acompanyament a pares i mares

AULA DE FORMACIÓ CONTINUADA
Dades de contacte: Ester Busquets/Anna Matavacas
aula@vic.cat

Servei municipal equipat amb tot allò necessari per aprendre, millorar, reforçar, ampliar o mantenir els
coneixements de llengua catalana, castellana, anglesa i francesa.
•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 permanents durant tot el curs

Servei adreçat a l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior
Servei gratuït

Regidoria d’Educació
C/ Basses, 3
Telf. 93 886 21 00
pec@vic.cat
Ajuntament de Vic

