
Teatre per a infants. A càrrec de la 
companyia Toc de Retruc, que representarà 
l’espectacle de titelles “Contes que sonen”, a 
partir de gener (es concretarà més endavant la 
data i el lloc de les representacions). Cost per 
alumne: 3€. Inclou transport escolar. 
 
Teatre en anglès. Els Blue Mango 
representaran Pirate Island, l’aventura d’una 
capitana pirata que, després d’habitar sola una 
illa durant vint anys, ha de compartir-la amb 
dos estranys. La cita, el 18 de gener al Teatre 
l’Amistat de Mollerussa. Cost per alumne: 3€. 
Inclou transport escolar 
 
Visites a l’Estany d’Ivars i Vila-sana. El 
Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana acosta 
aquest espai natural als escolars. No inclou 
transport escolar. 
 
Joc Camí de l’aigua, camí de vida. L’Espai 
Cultural dels Canals d’Urgell deixa en préstec 
un joc de gran format per a conèixer els Canals 
d’Urgell. 
 
Visites a l’Espai Cultural dels Canals 
d’Urgell i visita a l’exposició temporal de la 
sala petita. Treball pedagògic amb els 
alumnes de les exposicions i de l’espai 
interpretatiu dels Canals d’Urgell. Es pot 
sol·licitar la visita en anglès. L’activitat no 
inclou transport escolar. Entrada per a 
escolars: 2€. 
 

Cantem. Cantata que organitza el Seminari de 
Música del PFZ del Pla d’Urgell, sempre que hi 
hagi una participació mínima de sis centres 
educatius de la comarcal. Data per determinar. 
 
Gimcana lingüística. Cada institut presenta 
un equip de 2n d’ESO en una gran final al 
Teatre l’Amistat de Mollerussa. Data per 
determinar. 
 
Programa de promoció de la salut 
L’aventura de la vida. Més informació al 
Programa de Drogodependències del Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell. 
 
Visites a les estacions depuradores 
d’aigües residuals del Pla d’Urgell. Quin 
tractament reben les aigües residuals? Màxim 
20 alumnes per visita. Cada 10 estudiants han 
d’anar acompanyats d’un mestre. 
 
Suma’t als contes. Contacontes expliquen als 
infants com es pot reduir, reutilitzar i reciclar 
residus. Activitat a partir de gener, a càrrec 
dels tècnics de Medi Ambient. 
 
Visites a l’abocador comarcal i a la 
deixalleria de Castellnou de Seana. Per 
conèixer el destí final dels residus que no es 
poden reciclar però també dels que es 
reaprofitaran gràcies al reciclatge. No inclou 
transport escolar. 
 

Visites a la deixalleria mòbil. Aprofitant 
l’estada de la deixalleria mòbil als respectius 
pobles, els escolars poden visitar la instal·lació. 
 
Dia del Medi Ambient. Exposició fruit de les 
activitats fetes a les escoles al llarg del curs 
sobre medi ambient. La festa té lloc un 
diumenge de juny. Lloc per determinar. 
 
Museu de Vestits de Paper i taller “El paper 
i l’art”. Cal que concreteu hora de visita. 
Reserves a partir del 15 d’octubre de 2012. 
Activitat per alumnes de 6è de primària i ESO. 
Cost per alumne: 1,5€. No inclou transport 
escolar. 
 
Visites a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell. 
Descobriment de les noves instal·lacions i de 
l’arxivística. L’activitat no inclou transport 
escolar. 
 
Setmana de la Ciència al Pla d’Urgell. L’IEI 
amb la Setmana de la Ciència a les Terres de 
Lleida. Conferències “Experiments al·lucinants” 
adreçades a l’alumnat d’ESO i Batxillerat dels 
centres del Pla d’Urgell. 19 i 20 de novembre.  
 
VIII Premi d’Il·lustració de poesia El Sol del 
Pla. Consulteu bases al web www.plaurgell.cat 
i a blocs.xtec.cat/recursospla. 
 
XIII Premi Comarcal de Treballs de Recerca. 
Consulteu bases al web www.plaurgell.cat i a 

blocs.xtec.cat/recursospla.  
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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 pugueu 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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