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Salutació 
 

 

Amb l’inici del nou curs escolar, 

posem novament a l’abast dels 

centres educatius de la comarca el 

conjunt d’activitats de dinàmica 

educativa comarcal que oferim el 

Consell Comarcal del Pla d’Urgell i 

el Centre de Recursos Pedagògics 

del Pla d’Urgell.  

Totes aquestes propostes contribueixen a la formació del nostre 

alumnat i s’encabeixen en els objectius dels plans curriculars 

previstos per a cada curs. És per això que les oferim, esperant que 

els centres i, especialment els vostres estudiants, en puguin gaudir i 

treure’n profit. Alhora, serviran perquè conegueu millor alguns 

equipaments i recursos de la comarca, cosa que contribuirà, sense 

cap dubte, a l’increment de l’estima pel Pla d’Urgell. Gaudiu-les molt! 

 

Francesc Fabregat Talarn 

President del Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
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TEATRE PER ALS INFANTS 
 
Dins de les Activitats de Dinàmica Educativa Comarcal, s’ha programat l’obra de teatre 
per a infants en català Contes que sonen, dirigida al públic d’Educació Infantil i 
pensada per a acostar la música i l’espectacle als més petits. La representa la 
companyia De Retruc, que oferirà diverses representacions arreu de la comarca per 
als més petits (data per determinar, a partir de gener de 2013).  
 
Els centres interessats a participar en aquesta activitat haureu d’abonar 3€ per alumne 
inscrit. Caldrà ingressar l’import de l’aportació de cada alumne assistent al compte 
corrent del Consell Comarcal del Pla d’Urgell del 14 al 18 de gener de 2013*, ambdós 
inclosos. El Consell Comarcal del Pla d’Urgell assumeix la despesa restant del cost de 
l’obra i el cost del transport dels alumnes des de les escoles als punts de representació 
de l’obra, si es representa en una altra localitat. 
 
 
RESUM DE L’OBRA 
 
Sota aquest títol s’aplega una col·lecció de 
contes que tenen com a denominador 
comú el seu sentit musical. Interpretat per 
dos actors/músics, Marta Albir i Carles 
Bertrand, d’una manera amena i fresca 
van alternant la narració, la música i la 
participació del públic. 
 
Entre el repertori de contes n’hi trobem de 
clàssics que han estat adaptats i per als 
quals s’ha creat la música o cançons; 
d’altres de tradicionals, que tenen la seva pròpia cantarella; i d’altres de creació pròpia. 
En tots els contes, se sol crear un diàleg amb el públic, en especial pel que toca la part 
més musical o d’efectes de so. (FOTO: De Retruc) 
 
*NOTA: En el moment de fer la transferència s’han de fer constar els següents 
conceptes: nom del centre, nombre d’alumnes que participaran a l’activitat i nom 
de l’activitat que en aquest cas és “Teatre per als infants”. Els pagaments s’han 
de fer de dimarts a dijous de 08.30h a 10.30h. 
 
 
Més informació a: 
 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL 
C. Arbeca, 34 
25230  Mollerussa 
Tel.: 973 60 48 99 
blocs.xtec.cat/recursospla 
A/e: crp-pladurgell@xtec.cat 
 
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL 
C. Prat de la Riba, 1 
25230 Mollerussa 
Tel.: 973 71 13 13 
www.plaurgell.cat 
A/e: nbote@plaurgell.cat 

mailto:crp-pladurgell@xtec.cat
http://www.plaurgell.cat/
mailto:nbote@plaurgell.cat
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TEATRE EN ANGLÈS 
 
La companyia Blue Mango representarà l’obra de 
teatre Pirate Island, una comèdia en anglès per als 
alumnes de Cicle Mitjà, interactiva i musical, 
centrada en la diversitat cultural. La cita, el 18 de 
gener al Teatre de l’Amistat de Mollerussa. 
L’activitat inclou una proposta didàctica perquè els 
alumnes la puguin treballar a l’aula abans de la 
funció.  
 
Els centres interessats a participar en aquesta 

activitat haureu d’abonar 3€ per alumne inscrit. Caldrà ingressar l’import de l’aportació 
de cada alumne assistent al compte corrent del Consell Comarcal del Pla d’Urgell del 
14 al 18 de gener de 2012*, ambdós inclosos. El Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
assumeix la despesa restant del cost de l’obra i el cost del transport de l’alumnat de les 
poblacions de la comarca que s’hagin de desplaçar fins a Mollerussa. 
 
 
RESUM DE L’OBRA 
 
BB, la infame capitana Pirata, viu en una illa deserta des de fa 20 anys. Un dia, dos 
estranys apareixen i destrueixen la seva pau. Parlen diferent, mengen diferent, i aviat 
comencen a tenir problemes de convivència. Però vegin l’illa amenaçada, seran 
capaços de superar les diferències i treballar junts? 
 
El guió està meticulosament escrit i adaptat al nivell dels alumnes i als temes que els 
preocupen, amb la incorporació de vocabulari com: tipus de menjar, música, maneres 
de vestir, de comunicar-se, de saludar i diferents mitjans de transport.  
 
Durada: 60 minuts. A escena participen tres actors. Foto: Blue Mango 
 
*NOTA: En el moment de fer la transferència s’han de fer constar els següents 
conceptes: nom del centre, nombre d’alumnes que participaran a l’activitat i nom 
de l’activitat que en aquest cas és “Teatre en anglès”. Els pagaments s’han de 
fer de dimarts a dijous de 08.30h a 10.30h. 
 
 
Més informació a: 
 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL 
C. Arbeca, 34 
25230  Mollerussa 
Tel.: 973 60 48 99 
blocs.xtec.cat/recursospla 
A/e: crp-pladurgell@xtec.cat 
 
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL 
C. Prat de la Riba, 1 
25230 Mollerussa 
Tel.: 973 71 13 13 
www.plaurgell.cat 
A/e: nbote@plaurgell.cat 
  

mailto:crp-pladurgell@xtec.cat
http://www.plaurgell.cat/
mailto:nbote@plaurgell.cat
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VISITES A L’ESTANY D’IVARS I VILA-SANA 

 

 
 
La recuperació de l’estany d’Ivars i Vila-sana és un fet irreversible que ha comportat un 
impacte estètic excepcional a la nostra comarca i que ha de permetre una vida 
col·lectiva més rica i conscient en l’aspecte mediambiental, una gestió ecològica 
acurada i rigorosa i amb més oportunitats culturals, turístiques i de lleure.  
                               
La considerable varietat de vegetals que s’hi estan reproduint (canyís, balca, freixes, 
àlbers, tamarius, espart...) i la gran quantitat d’aus que s’hi pot observar (ànecs 
collverd, fotges, camallargs...) actualment han convertit l’estany en un excel·lent recurs 
per al professorat interessat a treballar amb els seus alumnes les Ciències Naturals en 
contextos significatius.  
 
Amb l’objectiu de potenciar aquest treball didàctic, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
ofereix als centres educatius de la comarca la possibilitat de dur a terme una visita 
guiada, acompanyats d’un tècnic del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana. Per 
concertar les visites, caldrà que us poseu en contacte amb el Consorci de l’Estany 
d’Ivars i Vila-sana. El cost del transport dels alumnes serà a càrrec del centre 
sol·licitant de l’activitat. 
 
 
Més informació a: 
 
CONSORCI DE L’ESTANY D’IVARS I VILA-SANA 
C. Prat de la Riba, 1 
25230 Mollerussa 
Tel.: 973 71 13 13 
www.estanyivarsvilasana.cat  
A/e: info@estanyivarsvilasana.cat 
 
 

  

http://www.estanyivarsvilasana.cat/
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JOC CAMÍ D’AIGUA, CAMÍ DE VIDA 
 

L’Espai Cultural dels Canals d’Urgell 
(ECCU) ofereix, a més a més de la visita 
guiada tradicional per les seves 
instal·lacions, el préstec del joc de gran 
format Camí d’aigua, camí de vida, que 
està adreçat a nens i nenes de cicle 
mitjà (preferentment 4t).  Està pensat 
per jugar-hi a l’aire lliure, basat en el 
conegut joc de l’escala: comença amb 
dos equips a l’inici del canal Principal 
que han d’anar avançant per les caselles 
fins a arribar a l’acabament del canal a 
Montoliu de Lleida. Per poder avançar 
hauran de superar tota una sèrie de 

proves físiques i preguntes sobre el nostre territori i els canals d’Urgell (història, natura, 
matemàtiques, llengua...). 
 
El joc se cedeix de forma gratuïta als centres de la comarca del Pla d’Urgell. El 
centre sol·licitant s’ha de responsabilitzar de la despesa econòmica que es pugui 
derivar de possibles desperfectes en el joc. El Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
ofereix el transport del joc fins a les escoles i després fins a l’ECCU. 
 
Per sol·licitar el joc, heu de comunicar-ho a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell o bé al 
Servei Educatiu del Pla d’Urgell.  
 
Més informació a: 
 
ESPAI CULTURAL DELS CANALS D’URGELL 
Av. Jaume I, 1 
25230 Mollerussa 
Tel.: 973603997 
Fax: 973603998 
www.canalsurgell.org 
A/e: espaicultural@canalsurgell.org 
 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL 
C. Arbeca, 34 
25230  Mollerussa 
Tel.: 973 60 48 99 
blocs.xtec.cat/recursospla 
A/e: crp-pladurgell@xtec.cat 
 

  

http://www.canalsurgell.org/
mailto:espaicultural@canalsurgell.org
mailto:crp-pladurgell@xtec.cat
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ESPAI CULTURAL DELS CANALS D’URGELL 
 
Proposem una altra manera de conèixer la història de la transformació de les nostres 
terres: visiteu l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell (ECCU). Us oferim la possibilitat de 
fer el recorregut guiat en català o, si es prefereix en anglès, per aquestes instal·lacions 
i així practicar el vocabulari que té a veure amb l’agricultura, la terra i l’aigua.  
 
Després de la visita a les instal·lacions de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell, enriquit 
amb la nova exposició permanent “La Gent del Canal”, els alumnes accediran a 
l’exposició temporal de la sala petita, de caire artístic, per a treballar-la 
pedagògicament. 
 
Activitat adreçada als estudiants d’educació secundària de totes les escoles del Pla 
d’Urgell. El preu de l’entrada és de 2 euros per alumne. El cost del transport dels 
estudiants serà a càrrec del centre.  
 
Si esteu interessats a participar-hi, ho heu de comunicar a l’ECCU o bé al Centre de 
Recursos Pedagògics del Pla d’Urgell. 
 

A different view to discover the 
transformation of our area is to visit l’ECCU. 
 
Water is an essential element in the 
development of any community and it has 
also been the key element in the natural, 
economic and social transformation of five 
regions embraced by the canals.  
 
A working knowledge of English is essential 
for students today. A general level of 

vocabulary helps them to improve their level and discover the vocabulary of our area. 
 
If you are interested in don’t hesitate and contact with us. 
 
 
ESPAI CULTURAL DELS CANALS D’URGELL 
Av. Jaume I, 1 
25230 Mollerussa 
Tel.: 973603997 
www.canalsurgell.org 
A/e: espaicultural@canalsurgell.org 
 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL 
C. Arbeca, 34 
25230  Mollerussa 
Tel.: 973 60 48 99 
blocs.xtec.cat/recursospla 
A/e: crp-pladurgell@xtec.cat 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.canalsurgell.org/
mailto:espaicultural@canalsurgell.org
mailto:crp-pladurgell@xtec.cat
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CANTEM  
 
Cantem és una activitat que s’organitza en el marc del Seminari de Coordinació 
d’Educació Musical dins del Pla de Formació de Zona 2012-2013, que permet el treball 
conjunt entre especialistes de música de les escoles de la comarca. Té l’objectiu 
d’organitzar i fomentar l’educació musical als centres de primària, promoure l’intercanvi 
d’experiències entre el professorat especialista com a element formatiu i, alhora, 
facilitar el desenvolupament d’un projecte comú amb la realització d’una cantata.  
 
Aquest curs 2012-2013, Cantem arriba a la seva quarta edició, que es realitzarà al 
Teatre l’Amistat de Mollerussa en una data encara per determinar. L’activitat està 
adreçada a alumnes de cicle superior de Primària. És necessari un nombre mínim de 
sis escoles per dur a terme l’activitat.  
 

 
Cantem 2012 

 
Més informació a: 
 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL 
C. Arbeca, 34 
25230  Mollerussa 
Tel.: 973 60 48 99 
blocs.xtec.cat/recursospla 
A/e: crp-pladurgell@xtec.cat 
 
  

mailto:crp-pladurgell@xtec.cat
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GIMCANA LINGÜÍSTICA 
 

Adreçada als alumnes de 2n d’ESO dels centres de la comarca del Pla d’Urgell, la 
gimcana lingüística és una activitat lúdica i didàctica que vol fomentar el treball 
col·laboratiu i potenciar el sentiment de pertinença al Pla d’Urgell. Alhora, té per 
objectiu donar a conèixer i aprendre a valorar la variant pròpia, desvetllar el 
coneixement lingüístic de la nostra comarca i fomentar l’interès per les llengües. Per a 
elaborar-la i organitzar-la, compta amb la col·laboració del Consorci per a la 
Normalització Lingüística.  
 
L’alumnat participant s’organitzarà en equips de quatre que hauran de superar un 
seguit de proves de contingut lingüístic. La gimcana es realitzarà en dues fases: 
a) una primera fase, que es desenvoluparà a cada centre de secundària participant i 
d’on sortirà un equip guanyador, i 
b) una segona fase, en la qual s’enfrontaran en la final diferents equips formats pels 
guanyadors de cada institut. 
 
La final de la VII Gimcana Lingüística tindrà lloc en un acte públic en una data per 
determinar.  
 

 
Cantem 2012 

 
Més informació a: 
 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL 
C. Arbeca, 34 
25230  Mollerussa 
Tel.: 973 60 48 99 
blocs.xtec.cat/recursospla 
A/e: crp-pladurgell@xtec.cat 
 
SERVEI COMARCAL DE CATALÀ DEL PLA D’URGELL 
C. Prat de la Riba, 1 
25230 Mollerussa 
Tel. 973 71 13 13 
www.plaurgell.cat 
A/e: plaurgell@cpnl.cat 

mailto:crp-pladurgell@xtec.cat
http://www.plaurgell.cat/
mailto:plaurgell@cpnl.cat
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PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT 
L’AVENTURA DE LA VIDA  

 

L’Aventura de la Vida és una 
intervenció educativa que 
s’emmarca dins de l’educació per 
a la salut com a eix transversal 
del currículum escolar i s’inspira 
en un concepte de salut com a 
manera de viure autònoma, joiosa 
i solidària. 

 
S’adreça a infants de 3r, 4t, 5è i 
6è d’educació primària. Ofereix 
material didàctic, propostes de 
formació i activitats d’animació 
per als mestres i les famílies i 
busca la màxima complicitat i 

coherència entre tots els agents educadors. 
 
 
Més informació a: 
 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL 
C. Arbeca, 34 
25230  Mollerussa 
Tel.: 973 60 48 99 
blocs.xtec.cat/recursospla 
A/e: crp-pladurgell@xtec.cat 
 
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL 
Programa de Prevenció de Drogodependències 
C. Prat de la Riba, 1 
25230 Mollerussa 
Tel.: 973 71 13 13 
www.plaurgell.cat 
A/e: cburon@plaurgell.at 
 

  

mailto:crp-pladurgell@xtec.cat
http://www.plaurgell.cat/
mailto:cburon@plaurgell.at
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VISITA A UNA ESTACIÓ  DEPURADORA D’AIGÜES 
RESIDUALS DEL PLA D’URGELL  
 
Activitat adreçada a estudiants a partir de cicle mitjà i cicle superior de primària en què 
s’explica el tractament que reben les aigües residuals procedents dels municipis. 
Durant la visita, els alumnes coneixen les diferents etapes que intervenen en el procés 
de tractament de l’aigua residual (desbast, separació de greixos, reactor biològic, 
decantació...) i els subproductes que s’obtenen de cada tractament (desbast, sorra, 
greixos, fangs), fins a arribar a obtenir una aigua clarificada i apta per ser abocada a 
llera pública o reutilitzada. 
 
Les visites seran a càrrec del cap de planta. El cost del transport escolar l’assumeix el 
centre sol·licitant.  
 
NOTA: els grups de visita no poden sobrepassar els 20 alumnes en total. Així 
mateix, cada grup de 10 alumnes ha d’anar acompanyat d’un professor per 
motius de seguretat.  
 
 

 
Vista general d’una estació depuradora d’aigües residuals del Pla d’Urgell 

 
Més informació a: 
 
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL 
Serveis Tècnics 
C. Prat de la Riba, 1 
25230 Mollerussa 
Tel.: 973 71 13 13 
www.plaurgell.cat 
 
 

 
  

http://www.plaurgell.cat/
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SUMA’T ALS CONTES 
 
Contacontes sobre la reducció, la reutilització i el reciclatge de residus per tal 
d’introduir els més menuts en la importància de la correcta dipositació de la brossa que 
generem. L’activitat s’adreça a alumnes de P4 i P5 i anirà a càrrec del tècnics de Medi 
Ambient, que es desplaçaran a les escoles per explicar contes editats per entitats 
ambientals com ara la Societat Catalana d’Educació Ambiental.  
 

 
 
Més informació  a:  
 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL 
C. Arbeca, 34 
25230  Mollerussa 
Tel.: 973 60 48 99 
blocs.xtec.cat/recursospla 
A/e: crp-pladurgell@xtec.cat 
 
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL 
C. Prat de la Riba, 1 
25230 Mollerussa 
Tel.: 973 71 13 13 
www.plaurgell.cat 
A/e: nbote@plaurgell.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:crp-pladurgell@xtec.cat
http://www.plaurgell.cat/
mailto:nbote@plaurgell.cat
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VISITES A L’ABOCADOR COMARCAL I A LA 
DEIXALLERIA DE CASTELLNOU DE SEANA 
 
Visita adreçada a estudiants a partir de cicle mitjà i cicle superior de primària en què 
s’explica el camí poc conegut de la bossa de rebuig des del contenidor fins a 
l’abocador, així com la separació i el reciclatge que es realitza a la deixalleria 
comarcal. Visualitzant les deixalles que es generen a la comarca es dóna especial 
importància a la reducció de la generació de residus i a la recollida selectiva en origen 
que podem fer a casa. 
 
Les visites seran a càrrec dels tècnics del Servei de Medi Ambient del Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell i són gratuïtes. El cost del transport escolar serà a càrrec del 
centre sol·licitant.  
 
 
Més informació a: 
 
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL 
Servei de Medi Ambient 
C. Prat de la Riba, 1 
25230 Mollerussa 
Tel.: 973 71 13 13 
www.plaurgell.cat 
A/e: mediambient@plaurgell.cat 
 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL 
C. Arbeca, 34 
25230  Mollerussa 
Tel.: 973 60 48 99 
blocs.xtec.cat/recursospla 
A/e: crp-pladurgell@xtec.cat 
 
 

 
Escolars en una visita a l’abocador comarcal 

 
 

  

http://www.plaurgell.cat/
mailto:crp-pladurgell@xtec.cat
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VISITES A LA DEIXALLERIA MÒBIL  
 

Es tracta d’una instal·lació que, de manera 
itinerant, recorre els diferents municipis de la 
comarca (a excepció de Castellnou de Seana i de 
Mollerussa, perquè disposen d’instal·lacions fixes) 
per recollir uns residus municipals que, per les 
seves característiques (toxicitat, volum, etc.), no es 
poden dipositar als contenidors soterrats o de 
carrer.  
Us proposem conèixer in situ la deixalleria mòbil 
aprofitant la seva presència al vostre municipi. 

L’horari de funcionament de la deixalleria mòbil és de 10h a 14h i de les 15.30h a les 
18.30h. La visita s’adreça als estudiants de cicle mitjà i cicle superior de primària i serà 
a càrrec del mateix encarregat de la instal·lació, en grups reduïts perquè cal tenir en 
compte l’aforament limitat de les instal·lacions. Si voleu saber les dates en què la 
deixalleria mòbil serà als vostres municipis, podeu posar-vos en contacte amb el 
Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, que us facilitarà la 
informació necessària per a l’organització de la visita.  
 
Més informació a: 
 
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL 
Servei de Medi Ambient 
C. Prat de la Riba, 1 
25230 Mollerussa 
Tel.: 973 71 13 13 
www.plaurgell.cat 
A/e: mediambient@plaurgell.cat 
 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL 
C. Arbeca, 34 
25230  Mollerussa 
Tel.: 973 60 48 99 
blocs.xtec.cat/recursospla 
A/e: crp-pladurgell@xtec.cat 
 

  

http://www.plaurgell.cat/
mailto:crp-pladurgell@xtec.cat
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DIA DEL MEDI AMBIENT: EXPOSICIÓ DE LES 
ACTIVITATS FETES AL LLARG DEL CURS PER A 
CURA DEL MEDI AMBIENT 
 
Durant la celebració comarcal del Dia Mundial del Medi Ambient, que sol ser un 
diumenge a l’entorn del dia 5 de juny, dia de l’efemèride, el Consell Comarcal 
organitzarà una exposició de les activitats que han dut a terme els centres al llarg del 
curs per a abordar la cura del medi ambient.  
 
 

 
Exposició 2012 a Golmés 

 
 
Més informació a: 
 
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL 
Servei de Medi Ambient 
C. Prat de la Riba, 1 
25230 Mollerussa 
Tel.: 973 71 13 13 
www.plaurgell.cat 
A/e: mediambient@plaurgell.cat 
 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL 
C. Arbeca, 34 
25230  Mollerussa 
Tel.: 973 60 48 99 
blocs.xtec.cat/recursospla 
A/e: crp-pladurgell@xtec.cat 
 

  

http://www.plaurgell.cat/
mailto:crp-pladurgell@xtec.cat
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VISITA AL MUSEU 
DE VESTITS DE 
PAPER I TALLER 
“EL PAPER I L’ART”  
 
La visita al museu mostra 
clarament la utilització del 
paper en el camp del disseny i 
la moda, no només en vestits 
d’època i fantasia sinó també 
en la moda actual, amb 
projectes de dissenyadors 

famosos com Victorio & Lucchino o Agatha Ruiz de la Prada. 
 
Però la utilització del paper també abraça altres camps, com l’art. Després de la visita 
al museu, hi ha preparat un taller didàctic en què es mostra exemples d’artistes que 
han agafat el paper com a font d’inspiració i s’ensenya un dels exemples més clars de 
la seva utilització: els collages. Els mateixos alumnes hauran de donar ales a la 
imaginació i dissenyar el propi collage, que pot servir després per decorar la seva 
carpeta, la llibreta o penjar-lo a l’habitació. 
 
L’activitat, dirigida a alumnes de 6è de Primària i de 1r d’ESO, té una durada de 2 
hores. Cada alumne ha de pagar 1,5€, que ha d’abonar al Museu de Vestits de Paper 
de Mollerussa. El cost del transport escolar és a càrrec del centre sol·licitant.  
 
Més informació a: 
 
MUSEU DE VESTITS DE PAPER DE MOLLERUSSA 
Ferrer i Busquets, 90-92 
25230 Mollerussa 
Tel.: 973 606210 
www.museuvestitspaper.cat 
A/e: info@museuvestitspaper.cat 
 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL 
C. Arbeca, 34 
25230  Mollerussa 
Tel.: 973 60 48 99 
blocs.xtec.cat/recursospla 
A/e: crp-pladurgell@xtec.cat 
 
  

http://www.museuvestitspaper.cat/
mailto:info@museuvestitspaper.cat
mailto:crp-pladurgell@xtec.cat
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VISITA A L’ARXIU COMARCAL  
 

Activitat a partir de primària. La inauguració i posada en funcionament de l’Arxiu 
Comarcal del Pla d’Urgell obre les portes a donar a conèixer i treballar amb el 
patrimoni documental de la comarca i el converteix en una bona eina per 
complementar l’oferta educativa en els diversos cicles educatius.  
 
La visita a les instal·lacions de l’Arxiu pretén apropar i posar a l’abast de l’alumnat una 
eina imprescindible per al coneixement del seu entorn social, natural i cultural, i per a 
la  construcció de la memòria històrica.  
 
El recorregut per la part pública i privada de l’Arxiu ha de servir per apropar la tasca 
dels arxivers i donar a conèixer les funcions de l’Arxiu i el patrimoni documental que hi 
custodia, així com  les seves potencialitats per a la investigació, com a centre de la 
memòria i com a garant dels drets dels ciutadans.   
 
La visita de grup pot incloure:  
 

- Visionat d’un audiovisual  

- Presentació dels continguts a tractar amb suport multimèdia  

- Visita a les instal·lacions de l’ACPU (45 min.) 

- A petició del professorat, i d’acord amb els continguts de l’activitat, es lliurarà a 
l’alumnat un qüestionari de síntesi 

 
 
Prèviament a la visita, es poden acordar 
amb l’ACPU: 
●  Els objectius didàctics de la visita  
●  Els continguts concrets  
●  La metodologia a seguir  
 
El cost del transport escolar serà a càrrec 
del centre sol·licitant.  
 

 
 

Imatge exterior de l’Arxiu Comarcal 

 
 
Més informació a: 
 
ARXIU COMARCAL 
Carrer del Tossal Blanc, s/n – (Urbanització Torre Pintó)- 
25230 Mollerussa  
Telèfon 973 71 20 74 
Web: http://cultura.gencat.cat/arxius/acpu 
A/e: acplaurgell@gencat.cat 
 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL 
C. Arbeca, 34 
25230  Mollerussa 
Tel.: 973 60 48 99 
blocs.xtec.cat/recursospla 
A/e: crp-pladurgell@xtec.cat 

http://cultura.gencat.cat/arxius/acpu
mailto:crp-pladurgell@xtec.cat
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VIII PREMI D’IL·LUSTRACIÓ DE POESIA EL SOL DEL 
PLA 
 
 
El Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell aprovarà les bases reguladores del VIII 
Premi d’Il·lustració de Poesia El Sol del Pla. Les podreu consultar als webs 
www.plaurgell.cat i blocs.xtec.cat/recursospla a partir del 2 d’octubre. La presentació 
dels originals a concurs no es podrà fer fins que hagi transcorregut el termini 
d’exposició pública.  
 

 
Acte d’entrega any 2012 

 
 
Més informació a: 
 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL 
C. Arbeca, 34 
25230  Mollerussa 
Tel.: 973 60 48 99 
blocs.xtec.cat/recursospla 
A/e: crp-pladurgell@xtec.cat 
 
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL 
C. Prat de la Riba, 1 
25230 Mollerussa 
Tel.: 973 71 13 13 
www.plaurgell.cat 
A/e: nbote@plaurgell.cat 
 

  

http://www.plaurgell.cat/
mailto:crp-pladurgell@xtec.cat
http://www.plaurgell.cat/
mailto:nbote@plaurgell.cat
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XIII PREMI COMARCAL DE TREBALLS DE RECERCA 
 
 
El Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell aprovarà les bases reguladores del XIII 
Premi Comarcal de Treballs de Recerca, destinat a alumnes de batxillerat i cicles 
formatius. Les podreu consultar als webs www.plaurgell.cat i blocs.xtec.cat/recursospla 
a partir del 2 d’octubre. La presentació dels originals a concurs no es podrà fer fins que 
hagi transcorregut el termini d’exposició pública.  
 

 
Acte d’entrega any 2012 

 
 
 
Més informació a: 
 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL 
C. Arbeca, 34 
25230  Mollerussa 
Tel.: 973 60 48 99 
blocs.xtec.cat/recursospla 
A/e: crp-pladurgell@xtec.cat 
 
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL 
C. Prat de la Riba, 1 
25230 Mollerussa 
Tel.: 973 71 13 13 
www.plaurgell.cat 
A/e: nbote@plaurgell.cat 
 
 

 

  

http://www.plaurgell.cat/
mailto:crp-pladurgell@xtec.cat
http://www.plaurgell.cat/
mailto:nbote@plaurgell.cat
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RELACIÓ D’ESCOLES I INSTITUTS DE LA COMARCA DEL PLA 
D’URGELL 
 
Escola Rufí Bedoya, dels Arcs 
Escola Sant Roc, de Barbens 
Escola Ramon Farrerons, de Bell-lloc d’Urgell 
Escola Joaquim Palacín, de Bellvís 
Escola L’Estel, de Castellnou de Seana 
Escola Minyons d’Urgell, de Fondarella 
Escola Francesc Arenes, de Golmés, 
Escola Mare de Déu de l’Horta, d’Ivars d’Urgell 
Escola El Sitjar, de Linyola 
Escola Sant Miquel, de Miralcamp 
Col·legi El Carme, Mollerussa 
Col·legi La Salle, Mollerussa 
Centre d’Educació Especial SILOE, Mollerussa 
Escola Arrels, Mollerussa 
Escola Mestre Ignasi Peraire, Mollerussa 
Escola Pompeu Fabra,  Mollerussa 
Institut Mollerussa, Mollerussa  
Institut La Serra, Mollerussa 
Institut Terres de Ponent, Mollerussa 
Escola Arnau Berenguer, del Palau d’Anglesola 
Escola El Roser, del Poal 
Escola El Timó, de Sidamon 
Escola La Bassa, de Torregrossa 
Escola Marinada, de Vilanova de Bellpuig 
Escola Mossèn Ton Clavé, de Vila-sana 
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Ho organitzen: 

   
 
 
 
 

Hi col·laboren: 
 

 
 
 

     
 
   

       


