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presentació
El propòsit d’aquest catàleg
d’activitats educatives és
agrupar tota l’oferta educativa
no formal de Tordera, per tal
de donar-la a conèixer a la
ciutadania, de forma conjunta
i ordenada.
Alhora, aquest recurs vol ser
una eina de comunicació entre
tots els agents comunitaris del
municipi, per tal de facilitar la
coneixença mútua i explorar
vies de col·laboració entre ells
i elles.
També pretén donar èmfasi
al valor pedagògic que poden
tenir les activitats que es
desenvolupen en l’àmbit de
l’educació no-formal, ja que
diverses investigacions 1 i
organismes com l’UNESCO han
identificat el lleure educatiu
com un element d’impacte
en el desenvolupament
cognitiu i social dels infants i
adolescents, especialment pels
qui es troben en contextos
familiars més desfavorits.
Pel que fa a la població adulta,
la recerca també resalta
la importància d’enfortir
l’educació al llarg i ample de
la vida, especialment en el
context canviant en què vivim.
Per a classificar les activitats
d’aquest catàleg s’ha optat
per usar la taxonomia definida
per l’Education Endowment
Foundation i la Fundació
Bofill. Així, hem organitzat
les activitats del catàleg
en aquestes 4 categories
principals:
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1 Sheila González, “Quin impacte tenen
les activitats extraescolars sobre els
aprenentatges dels infants i joves?”
Evidències per a la millora educativa.
Fundació Bofill, 2016.

Activitats artístiques i culturals: s’inclouen en aquest
paquet aquelles activitats que impliquen disciplines
artístiques i creatives com dansa, teatre, pintura, música..., i també aquells programes on els elements artístics són una eina metodològica per a l’aprenentatge,
com pot ser el teatre pedagògic.
Activitats esportives: engloben les activitats que mitjançant l’esport busquen incrementar el compromís
educatiu i la permanència en el sistema educatiu dels
infants i joves. Poden ser activitats extracurriculars de
la mateixa escola o programes d’entitats i/o associacions esportives. Sovint es combina la pràctica de l’esport (utilitzada per atraure estudiants) amb programes
d’aprenentatge (matemàtiques, lectura...).
Activitats d’aprenentatges formals: aquell conjunt
d’activitats que explícitament busquen la millora dels
aprenentatges (i sovint de les habilitats socials) a través
de la combinació d’activitats de diverses temàtiques i
metodologies, sense que es pugui identificar una temàtica predominant en els seus continguts.
Activitats d’emprenedoria i orientació laboral: inclouen
aquelles activitats de caràcter clarament professionalitzador, vinculades a l’orientació laboral, la formació
professional i l’emprenedoria.
A banda, presentem dues categories més per a recollir activitats que tenen unes característiques específiques, les promogudes per les AFA’s i les de voluntariat.
Activitats organitzades per les AFA de les escoles: activitats organitzades per les associacions de famílies
de les escoles, de diferents tipologies. En la majoria
inclouen activitats extraescolars per a la mainada, però
també poden incloure tallers de formació per a les famílies o organització d’activitats en horaris no lectius,
com casals d’estiu o llar d’infants.
Activitats de voluntariat: activitats per a contribuir en
l’organització i gestió de serveis de suport per a famílies
en risc d’exclusió social.
Ajuts econòmics per a l’assistència a les activitat extraescolars
A l’inici de cada curs escolar, l’Àrea d’Acció Social i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tordera obre una convocatòria per concedir ajuts econòmics per a l’assistència a activitats extraescolars,
adreçats a famílies amb menors a càrrec empadronats i residents
a Tordera.
La informació relativa a aquesta convocatòria es publica a la web
municipal i cal presentar la sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament: https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/
Per a més informació, contacteu l’Ajuntament mitjançant el correu
electrònic serveispersonals@tordera.cat o bé al telèfon 937 64 37 17.

Activitats
artistiques

En aquest apartat hi trobareu un recull
de les activitats educatives de caràcter
artístic que es desenvolupen a Tordera.

Escola de Dansa

Teatre
Clavé Centre de
Formació
Artística
El teatre Clavé
ofereix un ampli
ventall d’activitats
culturals, tant a
nivell d’espectacles
com a nivell formatiu, dins el Centre de
Formació Artística.

INICIACIÓ
(7-8 anys)

Dilluns de 17.30h a 18.30h | Dansa Clàssica.
Dijous de 17.30h a 18.30h | Dansa Contemporànea

Grup 2
(9 anys)

Dimarts de 17.30h a 18.30h | Dansa Clàssica.
Dimarts de 18.30h a 19.30h | Dansa Contemporànea.
Dijous de 17.30h a 18.30h | Dansa Espanyola.

Grup 3
(10 anys)

Dimarts de 17.30h a 18.30h | Dansa Clàssica.
Dimarts de 18.30h a 19.30h | Dansa Contemporànea.
Dijous de 18.30h a 19.30h | Dansa Espanyola.

Adults

Dilluns de 20:30h a 21:30h | Preparació física.
Streching i col·locació corporal.
Dimarts de 19.30h a 20.30h | Dansa per adults.
Dimarts de 20:30h a 21:30h | Dansa per joves.

Joves adults

Dilluns de 20h a 21h | Preparació Física.
Dijous de 20.30h a 21.30h | Dansa Contemporànea
i creativa.

Escola de Música
Infants
i joves
(a partir
de 7 anys)

A més a més, en la
programació estable trobareu espectacles per a adults i
per a públic escolar.
Podeu consultar-la
a la pàgina web.
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A continuació es detallen
els horaris de les diferents disciplines i nivells
de cada curs de formació
que s’ofereix. Per a informació més detallada
podeu posar-vos en contacte amb cada escola.

Adults
(+18 anys)

Llenguatge
musical

A concretar segons el nivell.

Instrument

Guitarra (clàssica, flamenca o elèctrica), piano, violí, violoncel, bateria, saxo
o flauta travessera; horaris a concretar
amb el professorat.

Conjunt
instrumental

Segons el tipus de conjunt escollit.

Orquestra
Clavé

Divendres de 19h a 20h

Llenguatge
musical

Dijous de 19:45h a 20:30h.

Instrument

Guitarra (clàssica, flamenca o elèctrica), piano, violí, violoncel, bateria, saxo
o flauta travessera; horaris a concretar
amb el professorat.

Cant

Horaris individuals a concretar amb
el professorat.

Aula de teatre
Grup 1
(De 12 a 14
anys)

Dilluns de 19h a 20.30h.

Grup 2
(A partir de 15
anys)

Divendres de 18.30h a 20h.

Clown

Dimarts de 18.30h a 20.30h.

Aula de Belles Arts
Grup 1
Belles Arts
i expressió
dramàtica
(Entre 8 i 9
anys)

Dimecres de 17.15h a 18.30h.

Dimecres de 18.30h a 19.45h

Grup 2
Belles Arts
i expressió
dramàtica
(Entre 10 i 11
anys)
Grup Belles
Arts

Dilluns de 18.30h a 19.45h.

Sensibilització
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Sensibilització 0
(Nascuts 2019)

Divendres de 17.30h a 18.30h.

Sensibilització 1
(Nascuts 2018)

Dilluns de 17.30h a 18.30h.

Sensibilització 2
(Nascuts 2017)

Dimarts i dijous de 17.30h a 18.30h.

Sensibilització 3
(Nascuts 2016)

Dimarts de 17.30h a 18.30h
Divendres de 17.30h a 19h

Associació
cultural i
recreativa
Pere CotSetdedansa
Entitat associativa
que ofereix activitats de formació en
teatre i dansa per
a infants, joves
i adults.
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Activitats per a tots
els públics

Activitats
extraescolars per
a infants i joves
i activitats per
a adults

Durant el curs
escolars, de dilluns
a divendres de
16:30h a 21.30h

C/ Doctor Fleming,
38 Baixos (Tordera)

Per als socis, la
tarifa són 24€/mes
per a 1 assignatura
+ 10€ al mes per
cada assignatura
addicional.

Informa’t!
Pàgina de Facebook

https://www.facebook.
com/acrperecot

Castellers
de l’Alt
Maresme
Espai per a tothom
que desitgi formar
part d’una colla
castellera, participar als assajos i
assistir a les diades
castelleres.

Activitats per a tots
els públics

Activitat esportiva,
artística i cultural

Dimarts:
Canalla: 19h a 20h
General: 20h a 22h

LOCAL MADUIXOT
C/Montseny, 84,
Pineda de Mar

Divendres:
Canalla: 19.30h a 20.30h
General: 20.30h a 22.30h

Activitat gratuïta.
Quota de soci: 30€
anuals
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Informa’t!
https://casteller
saltmaresme.cat/

Colla de
geganters
i grallers
de Tordera
Activitats per a
participar en trobades de gegants i
grallers al poble de
Tordera.

Activitat per
a públic familiar

Trobada de gegants
i grallers

El desembre
sortiran les dates
de la trobada

Per definir

Activitat gratuïta

Informa’t!
Pàgina de Facebook
https://www.facebook.
com/gegantstordera/
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Colla
infantil
de diables
de Tordera
A través de diferents
disciplines, la colla
infantil de diables
vol crear una cantera per a la colla
gran de diables,
forques, percussió
i malabars.
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Activitat per
a públic familiar

Participació
en correfocs
i cercaviles

D’abril a setembre,
un cop a la setmana; a consensuar
entre les famílies

Local de diables
de Tordera

Quota anual.
Consultar a l’entitat

Informa’t!
collainfantildia
blestordera@gmail.
com

Fòrum
pel Teatre
i la Cultura
S’ofereixen activitats
relacionades amb
la representació
d’obres teatrals.
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Tots els públics

Activitat de lleure adaptada a les
necessitats del grup
en cada moment

A convenir amb el
grup que faci cada
representació
teatral

Tordera

Consultar a l’entitat

Informa’t!
https://www.som
forum.com/

Foto Club
Tordera
L’associació
Foto Club Tordera
ofereix una diversitat d’activitats que
tenen com a objectiu compartir coneixements entorn
la fotografia i crear
vincles socials
mitjançant aquesta
tècnica artística.

Activitats per
a infants, joves
i adults

Iniciació a la fotografia: de
10 a 13 anys.
Lliga infantil: últim dilluns
de cada mes.
Curs Edició nivell avançat
(totes les edats).
Iniciació per adults i joves.
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Hi ha algunes
activitats gratuïtes
i altres pagament.
Consulteu l’entitat
per demanar tota
la informació.

Extraescolars, lleure educatiu, tallers
o cursos puntual,
concursos, etc

Tordera i rodalies

Informa’t!
fotoclubtordera.cat

La Peixera
Des de l’any 1999
La Peixera (anteriorment anomenada
El Crit) organitza un
festival d’arts escèniques cada estiu
a Tordera. En aquest
festival s’ofereixen
tallers i espectacles
dirigits a infants en
sessió de tardes.
Col·laborem amb
altres entitats per
fer possible tot
l’esdeveniment.
També ofereixen
servei de barra
durant la Festa
Major.

Activitat per a tots
els públics

Activitats puntuals,
durant l’estiu

Entre 1 i 3 vespres
de juliol i/o agost

Tordera

Activitat gratuïta

Informa’t!
Pàgina d’Instagram

https://www.instagram.
com/festival.peixera/
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Activitats
esportives

Activitat per a tots
els públics

Activitats
extraescolars

Dilluns i divendres
quinzenalment de
17.30h a 18.45h

Pista de bitlles
catalanes del Parc
de la Sardana

6€ de quota anual
+ 1€/entrenament

Informa’t!

CB la Penya
del Bistec
de Tordera
El Club de Bitlles
La Penya del Bistec
de Tordera ofereix
activitats d’aprenentatge i pràctica
esportiva de les
bitlles catalanes.
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lapenyadelbistec.com

Club
Esportiu
Escola de
Bàsquet
Tordera
Activitat per a la
pràctica d’esport,
relacionada amb el
món del bàsquet.
S’ofereixen activitats extraescolars
per a infants a partir de 3 anys i joves, vinculades a la
Federació Catalana
de Bàsquet.
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Activitat per
a infants i joves

Entrenaments i partits de bàsquet, dins
les competicions de
la Federació Catalana de Bàsquet

De dilluns a divendres,
a partir de les 17.15h.
Els horaris específics
varien en funció de la
categoria a la qual es
participa.

Pavelló municipal
de Tordera
(Av. Països
Catalans s/n.)

Quota en funció
de la categoria a la
qual es participa.

Informa’t!
www.basquetcata
la.cat/club/2756

Club
de fútbol
Tordera
Entitat torderenca
dedicada a la formació i competició
en el fútbol. Té una
llarga trajectòria
històrica i combina
la formació tècnica
amb la transmissió
dels valors propis
de l’esport.
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Entrenaments
i partits per a
diverses categories
i edats

Formació i competició esportiva en
l’àmbit del fútbol

Consultar els horaris
dels entrenaments
de cada edat i categoria a la pàgina web
de l’entitat

Ctra. de Tordera
a Hortsavinya s/n

Consultar els preus
de cada categoria
a l’entitat

Informa’t!
www.cftordera.cat

Club Judo
Tordera
Club esportiu en
què s’ofereixen
classes i entrenaments de judo.
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Activitats extraescolars per a infants
i joves; activitats
per a adults.

Activitat esportiva
extraescolar basada en la pràctica de
judo

Dilluns, dimecres
i divendres de 17h
a 20h

Pavelló municipal
Països Catalans

Quota de 30€ al
mes, sense necessitat de matrícula

Informa’t!
Pàgina de Facebook
https://www.facebook.
com/CLUBJUDOTord
ra-840542566099682/

Club
Petaca
Olímpic
Niagarense
El club de petanca
Olímpic Niagarense
ofereix activitats
d’entrenaments i
partits de lliga relacionats amb la petanca, destinats a
tot tipus de públic.
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Activitat per a tot
tipus de públic

Entrenaments i participació en partits
englobats dins la
lliga

Entrenaments: dissabtes de 16h a 18h.
Partits: diumenges
9h a 14h

Entrenaments: pistes de
petanca de l’urbanització
Niagara Park. Partits: a
diferents pobles participants a la lliga.

Quota anual de 10€

Informa’t!
Pàgina de Facebook

https://www.facebook.
com/Club-petanca-ol
C3%ADmpic-niagarense
-101007091485256/

Club Wushu
Montnegre
El club Wushu
Montnegre ofereix
estudis d’arts
marcials xineses.

Activitats per
a infants i joves

Activitats extraescolars per a infants
i joves; així com activitats per a adults

Dimarts, dimecres
i divendres de 19h a
21.30h

Gimnàs de l’institut
Lluís Companys

Quota de 30€/mes

Informa’t!
Pàgina de Facebook

https://www.facebook.
com/wushumontnegre/
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FS Athletic
Club
de Tordera
Parc
Associació per a
practicar el futbol
sala.
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Activitat per a tots
els públics

Entrenaments,
tornejos, partits
amistosos, partits
federats

D’agost a juny, de dilluns a divendres de
17.15h a 22h. Consultar
a l’entitat per conèixer
els horaris dels entrenaments de cada
categoria. Els caps de
setmana es realitzen
els partits.

Pavelló Països
Catalans

El preu depèn de la
categoria en què es
participa.

Informa’t!
Pàgina de Facebook
https://www.facebook.
com/athletic.tordera.
parc/

Club
Esportiu de
Patinatge
Artístic de
Tordera
(PAT)
Entitat esportiva
que es dedica a
l’ensenyament del
patinatge artístic
en totes les seves
modalitats: lliure,
figures obligatòries,
parelles artistic,
solo dance i xou.
Formen esportistes
des del 2009 amb
valors pedagògics,
ètics i esportius
essencials.
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Activitats per a tots
els públics

Activitats
extraescolars per a
infants i/o joves així
com activitats per
adults

Com a norma general:
dilluns, dimarts, dimecres
i divendres de 18h a
20.30h. Hi pot haver incorporació de dissabtes
al matí i alguna variació.

Pista municipal de
St. Pere de Tordera
i pista municipal de
St. Andreu

A partir de 33€
mensuals, segons
la categoria (és un
esport federat).
Hi ha descomptes a
partir del 2n germà/
na apuntad/da.

Informa’t!
http://www.cptor
dera.cat

Activitats
d’aprenentatges
formals
Persones grans

Activitats formatives a l’Esplai de la
Gent Gran

En funció
de l’activitat

Esplai de la Gent
Gran

En funció
de l’activitat

Informa’t!
https://tordera.
cat/document.
php?id=4058

Associació
Gent Gran
Tordera
L’associació ofereix
vàries activitats
per a la gent gran:
cursos de català,
gimnàsitca, informàtica, taller de
memòria, labors i
puntes de coixí i
balls de saló.
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Cercle Astronòmic de
la Tordera
(CASTOR)
El cercle astronòmic organitza observacions amb
telescopi i xerrades
divulgatives sobre
astronomia i cosmologia.
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Activitat per
a infants a partir
de 8 anys, joves,
adults i famílies

Activitats puntuals
per a centres escolars, lleure educatiu
o famílies

A concretar

A concretar

Activitat gratuïta,
subvencionada per
l’ajuntament de
Tordera

Informa’t!
Pàgina de Facebook
https://www.facebook.
com/Cercle-Astron
C3%B2mic-de-la-Todra
-503443246380359/

Esplai
El Garbell
Entitat de lleure
infantil i juvenil
i d’educació en
valors.

Activitat per
a infants i joves
de 5 a 16 anys

Colònies, rutes,
campaments,
carnestoltes, etc

Els dissabtes al
matí de 10h a 13h
des de l’Octubre
fins al Juny

Escola Serra de
Miralles (dissabte
de 10:00 a 13:00h)

Consultar a l’entitat

Informa’t!
Pàgina d’Instagram

https://www.instagram.
com/elgarbelltordera/

Pàgina de Facebook
https://www.facebook.
com/esplaielgarbell/
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Ràdio
Tordera
Es fan cursos
d’iniciació a la ràdio
i s’ofereixen oportunitats de voluntariat.
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Activitat per a tots
els públics

Tallers i cursos
puntuals

Disponibilitat
durant tot l’any

Ràdio Tordera
Carrer Ciutadans, 2

Activitat gratuïta

Informa’t!
radiotordera.cat

Propostes per
a infants i famílies
▶ Hora del conte: sessions de narració adreçades a públic entre
4 i 10 anys BiblioXics: sessions de música, massatges, ballmanetes... adreçades a famílies amb infants d’entre 0 i 3 anys.

Biblioteca
de Tordera
La biblioteca de
Tordera ofereix diferents línies de
treball i serveis en
relació a diferents
tipus de públic.

▶ Tallers creatius: per a infants a partir de 6 anys.
▶ Club de lectura infantil: Treballem amb àlbums il·lustrats, busquem motivar les ganes de llegir entre infants d’entre 7 i 11 anys
aproximadament.

Propostes adreçades
a les escoles
▶ Campanya de promoció de la lectura. Durant el curs, oferim als
grups de 1r i 2n de primària una visita guiada complementada
amb una activitat de foment de la lectura.
▶ Visites escolars, cessió d’espais. Hi ha escoles que generalment fan ús de l’espai familiar en horari escolar d’una manera
lliure. Amb un calendari fixat per tal que no coincideixin dos
grups a l’hora, el grup entra a la biblioteca i gaudeix dels contes, racons de lectura i sovint aprofiten per fer préstec d’algun
conte que llegiran a casa o a l’escola i que tornaran la propera
vegada que vinguin.
▶ Maletes pedagògiques projecte “Parcs i biblioteques, naturalment...”. Propostes per apropar el Parc del Montnegre i el Corredor a la ciutadania i fomentar el coneixement del patrimoni
natural i la importància de conservar-lo.

Carrer Joan
Maragall, 6

▶ Cerca de bibliografia temàtica. Alguns grups escolars ens demanen suport a l’hora de cercar contes o llibres de coneixement que els ajudi a treballar una efemèride, una època de
l’any o un tema concret.
▶ Suport professional biblioteca escolar. Quan alguna escola ho
demana o bé quan des de la biblioteca detectem que cal,
oferim un suport a l’hora de dissenyar i millorar els espais de
biblioteca escolar de les escoles, el tipus de publicacions que
seria bo adquirir, les dinàmiques de presentació dels contes
dins de l’aula, etc.
▶ Lectura amb veu alta. Des de fa un parell d’anys unes 5 biblioteques de la comarca hem iniciat aquest projecte per buscar
la manera de fomentar la lectura en veu alta a les escoles però
també en altres entorns com la mateixa biblioteca, les aules
d’adults, etc.

Informa’t!
https://biblioteca
virtual.diba.cat/es/
tordera-biblioteca
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▶ Lots de llibres a cada aula. Aquest projecte permet que portem una caixa amb 25 llibres i/o revistes a totes les aules de
primària del municipi, en total són més de 1600 documents
que canviem a mitjans de curs de tal manera que a les aules
sempre hi hagi material nou.

Propostes adreçades
als instituts
▶ Debat a Bat, llegir i llegir-se. Aquest projecte presenta un nou format d’activitat on es viatja
per l’art, la literatura i la filosofia a través de l’àlbum il·lustrat i dels materials que conviuen
en els kits anomenats BATS. Els llibres i altres objectes poden ser mirats i explorats de manera participativa en grups reduïts de joves de 12 a 16 anys. A través de diferents temàtiques
i àlbums els joves poden debatre sobre la identitat, la solitud, els seus desitjos i somnis, etc.
▶ Formació treball recerca i serveis biblioteca. Els últims tres cursos hem portat a terme almenys dues sessions amb els grups de 1r de Batxillerat de l’IES Lluís Companys, ens basem
amb la presentació de l’Alehoop. També aprofitem per parlar de l’Ebiblio, la Biblioteca Virtual,
el carnet digital, etc.

Propostes per
a la població adulta
▶ Club de lectura d’adults. Trobada mensual
en la que comentem l’obra que hem llegit
a casa i que generalment ens suggereix la
conductora del club, la Mercè Pujadas. Fem
11 trobades cada any i és una activitat que
vam iniciar fa més de 10 anys.
▶ Festival multipolar i espectacles per a
adults. Al llarg de l’any realitzem petits
concerts, recitals poètics, narracions per a
adults... sempre tenen molt bona acollida.
Al juliol fem una sessió cada dimecres a les
21 h. i solem arribar a les 100 persones d’assistència cada vegada.
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▶ Escola d’adults Renaixença. A banda de la
cessió constant d’espais per tal que hi puguin fer les classes, hi ha una col·laboració
especialment enfocada a les activitats d’extensió cultural com presentacions de llibres,

xerrades, sortides culturals, etc però també
fem visites guiades enfocades a la formació d’aquests usuaris en l’ús del servei que
oferim.
▶ Associació de Gent Gran l’Esplai. Trobada
formativa amb diversos grups per donar a
conèixer el servei i opcions culturals que
ofereix la biblioteca.
▶ Oficina de català. Trobada formativa per
donar a conèixer el servei i promocionar
l’ús dels llibres especialment indicats per
aprendre el català o les tradicions i costums
catalanes.
▶ Càrites Tordera. Trobada formativa per donar
a conèixer el servei i promocionar l’ús dels
llibres especialment indicats per aprendre el
català o les tradicions i costums catalanes.

Activitats
d’emprenedoria
i orientació laboral
Casal de
Joves de
Tordera
El Casal de Joves
de Tordera ofereix
activitats de lleure
educatiu, formació i
assessorament per
a joves de 12 a 16
anys.

Activitats per a
persones joves

Activitats extraescolas, lleure
educatiu i servei
d’informació i assessorament

Dilluns, dimarts
i dimecres:
10h - 13h i 16h - 20h
Dijous i divendres:
16h - 20h

Casal de joves
de tordera

Totes les activitats
són gratuïtes

Informa’t!
Web de l’ajuntament.
https://tordera.cat/am
bit.php?id=19

Pàgina de Facebook
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https://www.facebook.
com/casaljovestordera/

Servei
Local
d’Ocupació
L’Ajuntament de
Tordera organitza
sessions formatives
dirigides a persones que vulguin
desenvolupar habilitats noves. També
es pot demanar
cita per a sessions
d’orientació laboral,
recursos disponibles per a la cerca
de feina al territori,
cursos disponibles,
etc.

28

Activitat per a
persones joves
i adults

Sessions formatives

De dilluns a divendres de 9h a 14h

C/ Camí Ral, 174

Activitat gratuïta

Informa’t!
tordera.cat/docu
ment.php?id=2308

Activitats
organitzades per
les AFA i AMPA’s
AMPA Escola
la Roureda
de Tordera
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L’AMPA de l’escola
La Roureda de Tordera
ofereix tres tipus
d’activitats:
▶ Activitats extraescolars per a infants,
després de l’horari
lectiu: dansa, psicomotricitat, robòtica,
anglès, reforç, taekwondo, basquet,
tenis, street dance..).
▶ Casal infantil sempre que sigui festiu
a l’escola i no a les
empreses, per tal de
millorar la conciliació.
▶ Tallers per a les famílies, per a donar suport en temes que els
siguin d’interès: rebequeries, atragantaments i primers auxilis, gestió emocional,
control tecnologies.

Activitats per
a infants i famílies

Activitats extraescolars per a infants
i tallers per a pares
i mares.

Activitats extraescolars de
16.30h a 17.30h;

Escola La Roureda

Taekwondo
Cuina freda
Anglès
Patintatge lúdic

Veie
Bàsquet
Tennis
Street dance
Repàs

Activitats
extraescolars:
entre 10 i 35€ al
mes; tallers: preu
simbòlic.

Informa’t!
ampalarouredatordera@gmail.com

Escola
Brianxa
La Brianxa és una
escola concertada, i cooperativa de
mares i pares. Les
famílies incideixen
directament en la
gestió del centre i
ofereixen serveis
educatius a diferents nivells i activitats extraescolars.
Les activitats ofertades són:
▶ Llar d’infants per
a 1 i 2 anys.
▶ Activitat reglada
de P3 a 4t d’ESO
▶ Activitats extraescolars per
a alumnes de
l’escola: psicobàsquet, patinatge, karate, ball,
anglès escacs i
dibuix.
▶ Casal d’estiu:
obert per a tots
els infants del
poble, gestionat
per Kids& Us.

30

Activitats per
a infants i joves

Llar d’infants per
a 1 i 2 anys.
Estudis reglats
de P3 a 4t d’ESO.
Activitats
extraescolars.
Casal d’estiu.

Llar d’infants:
7.45h a 17.30h.
Infantil i primària:
9h a 17h.
Secundària: 8h a 17h
(dilluns a dijous), 8h
a 13.30h (divendres).
Activitats extraescolars:
de 17h a 18.15h, dia
segons l’activitat.
Casal d’estiu: última
setmana de juny i tot
el juliol.

Escola Brianxa

Llar d’infants:
199€ Llar 1 | 175€ Llar 2
Infantil i primària: 131,47€.
Secundària: 155,92€.
L’Ajuntament gestiona
beques per a llibres,
transport, menjador, etc.

Informa’t!

https://www.brianxa.cat/

AMPA
Vedruna
Tordera
L’AMPA de l’escola
Vedruna de Tordera
s’encarrega d’organitzar activitats per
al bon funcionament
de l’escola.
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Activitats per
a famílies

Activitats puntuals
pensades per al bon
funcionament de
l’escola

De dilluns a divendres, a qualsevol
hora

Escola Vedruna
de Tordera

Consultar a l’AMPA
les tarifes de cada
activitat

Informa’t!
https://www.vedru
natordera.org/inici/
ampa/

AFA Ignasi
Iglesias
L’AFA de l’escola
Ignasi Iglesias organitza activitats extraescolars d’àmbits
esportius, lingüístics
i artístics.
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Activitats per
a famílies de
l’escola.

Taekwondo per a
infantil i primària,
anglès lúdic, jocs
infantils en anglès,
cuina en anglès,
street dance i dibuix.

De dilluns a
divendres, de 16.30h
a 18h, dia a concretar
segons l’activitat:
Taekwondo, anglès,
cuina en anglès,
manualitats, bàsquet,
patinatge, street
dance, rítmica i
escacs.

Escola Ignasi
Iglesias

Cada activitat té
un preu particular,
consultar amb l’entitat.

Informa’t!
https://agora.xtec.
cat/escolaignasii
glesias/afa/

Activitats
de voluntariat

Activitat per
a joves, adults
i gent gran

Entrega de menjar a
famílies vulnerables
(reposició, atenció
i preparació d’aliments)

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

C/B Nau 16 polígon
industrial Can
Verdalet (Tordera)

Activitat gratuïta

Informa’t!
http://entitats.
tordera.cat/volunta
riat/noticies/qui-som
-i-qu%C3%A8-fem

Associació
de Voluntariat de
Tordera
L’Associació de
voluntariat participa en el Banc
d’Aliments, repartint menjar a les
persones i famílies
vulnerables.
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Si ets una entitat que ofereix algun tipus
d’activitat educativa i la teva oferta no consta
en aquest catàleg, si us plau, escriu a aquest
correu electrònic de l’Ajuntament per tal
d’incorporar les vostres activitats en la propera
edició del catàleg: serveispersonals@tordera.cat
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Annex
Centres
d’educació
reglada a
Tordera
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Centre
educatiu

Tipus

Centre

Titularitat

Infantil

Reglada

Llar d’Infants
El Niu

Pública

Infantil
i primària

Reglada

Escola La Roureda

Pública

Infantil
i primària

Reglada

Escola d’Hortsavinyà

Pública

Infantil
i primària

Reglada

Escola Serra de Miralles

Pública

Infantil
i primària

Reglada

Escola Ignasi Iglesias

Pública

Llar d’Infants, Reglada
Infantil,
Primària
i Secundària

Vedruna Tordera

Concertat

Llar d’Infants, Reglada
Infantil,
Primària
i Secundària

Brianxa

Concertat

Secundària

Reglada

Institut Tordària

Pública

Secundària i
Batxillerat

Reglada

Institut Lluís Companys

Pública

Tots els
nivells

Reglada

Centre de Formació
Artística del Teatre Clavé
(Escola de Música i de
Dansa, Aula de Teatre,
de Belles Arts i de
Sensibilització)

Municipal
gestionat
per una
fundació
privada

Cursos
de Català,
Castellà,
Anglès i
Informàtica.
Accés Cicle
Formatiu
Grau Mitjà

Reglada

Escola d’adults Renaixença

Pública

Cursos
de Català

Reglada

Consorci per la Normalitza- Pública
ció Lingüística

