
 

PASSAPORT

ACTIVITATS GENER-MARÇ 2022

Bon viatge!

CATÀLEG D'ACTIVITATS EDUNAUTES

Hola Edunauta! 
Tens a les teves mans el catàleg 
d'activitats edunautes que podràs 
realitzar durant els mesos de gener, 
febrer i març. Trobaràs activitats 
organitzades en què t'hauràs 
d'identificar amb el passaport perquè et 
segellin la teva participació, i d'altres en 
què te'l podràs segellar tu mateix.

SÓN GRATUÏTES!
TOTES LES ACTIVITATS 



VISITA AL TREN PETIT
Visita de la màquina i els vagons del tren que va enllaçar la ciutat de Girona 
amb el port de Sant Feliu de Guíxols, entre els anys 1892 i 1969. Aquesta línia de 
tren, que passava per Cassà de la Selva, transportava el suro que s'extreia de 
les Gavarres, els productes que els pagesos portaven als mercats i també 
organitzava serveis especials per assistir a les festes dels pobles del voltant. 

> Dates: 2 de gener, 6 de febrer i 6 de març de 2022 
> Horari: de 10 a 13 h
> Lloc: carrer Marçal de Trinxeria, Cassà de la Selva

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cassà

> Edat: famílies amb infants de 3 a 12 anys
> Inscripció: no cal inscripció prèvia

COMUNITAT
I PARTICIPACIÓ

OMC T PA LT EI TV AIT DC AA

ACTIVITATS GENER-FEBRER-MARÇ 2022

ESCAPE ROOM NARRATIU "El MISTERI DEL COL·LECCIONISTA DE 
CONTES"
És un joc narratiu amb elements d'escape room. Combina elements 
d'investigació, seguiment de pistes, resolució d'enigmes i reptes. Els jugadors 
descobriran de forma progressiva la història que hi ha darrere d'uns objectes 
trobats a la biblioteca i, a la vegada, participaran d'aquesta història 
convertint-se en un element clau que la portarà al seu desenllaç.

> Data: 14 de gener 2022

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Biblioteca Municipal de Cassà

> Lloc: Biblioteca Municipal
> Horari: 19.30 h

> Edat: De 9 a 12 anys
> Inscripció: Biblioteca Municipal, a partir del 3 gener

OMC T PA LT EI TV AIT DC AA



> Lloc: Biblioteca Municipal

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Biblioteca Municipal de Cassà

> Inscripció: Biblioteca Municipal 
> Edat: Nens i nenes de 3r i 4t de primària

> Horari: 10.30 h

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Espai de tertúlia i debat a l'entorn de la lectura, en què un grup s'organitza per 
llegir el mateix llibre i reunir-se un dia a la biblioteca per a comentar-lo. Es 
parlarà del llibre "La meravellosa medecina d'en Jordi", de Roald Dahl.

> Data: 15 de gener de 2022

OMC T PA LT EI TV AIT DC AA

> Horari: D'11 a 12 h
> Lloc: Horts municipals de Cassà de la Selva
> Edat: Mainada de 6 a 10 anys i les seves famílies
> Inscripció: A medi2@cassa.cat

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cassà

TALLER FAMILIAR DE PLANTER "FLORINT JUNTS"
Taller on aprendrem com elaborar un petit planter d'hortalisses i flors de 
temporada. Donarem una segona vida a envasos d'un sol ús, aprendrem com i 
perquè creixen les plantes i la importància dels pol·linitzadors als nostres 
horts i a la natura. Porta els envasos que recicles normalment a casa per fer el 
taller (envasos de iogurt, cartró d'ous, etc.).

> Data: 15 de gener de 2022

OMC T PA LT EI TV AIT DC AA

ACTIVITATS GENER-FEBRER-MARÇ 2022



> Lloc: Casal dels Jubilats de Cassà de la Selva

> Inscripció: No cal inscripció prèvia
   (els menors hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta)

> Horari: De 10 a 13 h

RACÓ DEL JOC
El racó del joc comptarà amb professionals dinamitzadors que orientaran i 
explicaran les diverses possibilitats de cada joc, sempre prioritzant 
l'autonomia de les famílies a l'hora d'organitzar el seu propi joc.

> Dates: 16 de gener, 6 de febrer i 6 de març de 2022

> Edat: Famílies amb infants i adolescents    

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Cassà

OMC T PA LT EI TV AIT DC AA

> Horari: 18 h

> Edat: A partir de 3 anys
> Inscripció: entrades limitades, correu electrònic a  

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Cineclub 8 i 1/2

CINEMA INFANTIL
"Croods 2".

> Data: 22 de gener de 2022

> Lloc: Sala Centre Recreatiu

   cineclubvuitimig@gmail.com
OMC T PA LT EI TV AIT DC AA

ACTIVITATS GENER-FEBRER-MARÇ 2022



> Inscripció: A cassacultura.cat

LA MOTXILLA DE L'ADA
L'Ada és una nena que quan va néixer es deia Adam. Des de ben petit sentia 
que la motxilla invisible que duia li pesava massa. Així que un dia va decidir 
desprendre's de la motxilla i amb ella va perdre la "m" del seu nom� i es va 
convertir en l'Ada. Un espectacle divertit i tendre que ens parla sobre la 
identitat de gènere, perquè allò de "nen-nena, blau-rosa, fort-feble..." potser 
ha de canviar definitivament.

> Data: 29 de gener de 2022
> Horari: De 18 a 19.30 h
> Lloc: Sala Centre Recreatiu
> Edat: Recomanat a partir de 5 anys 
   (els menors hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta)

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Àrees de Ciutadania i Cultura de l'Ajuntament de Cassà

OMC T PA LT EI TV AIT DC AA

A càrrec de Geòrgia Bonell i Carmela Llobet.

TALLER FAMILIAR ELS "4 ELEMENTS"
Els 4 elements ens uneixen a la terra i a la natura, i com ens relacionem amb 
aquests des de l'experimentació, l'expressió corporal i l'expressió plàstica és 
vital per a les nostres sensibilitats. En aquest taller ens centrarem en l'aigua, en 
descobrirem els diferents estats i els observarem per manipular-los i crear. 
Una experiència vital, divertida i sensibilitzadora.

> Data: 30 de gener de 2022

> Edat: A partir de 3 anys
> Inscripció: A cassacultura.cat

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Escola Municipal d'Art Josep Lloveras

> Lloc: Centre Cultural Sala Galà 
> Horari: 11 h
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CLUB DE LECTURA INFANTIL
Espai de tertúlia i debat a l'entorn de la lectura, en què un grup s'organitza per 
llegir el mateix llibre i reunir-se un dia a la biblioteca per a comentar-lo. Es 
parlarà del llibre "Mofeta i Teixó", d'Amy Timberlake.

> Data: 5 de febrer de 2022
> Horari: 10.30 h

> Edat: Nens i nenes de 3r i 4t de primària
> Inscripció: Biblioteca Municipal 

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Biblioteca Municipal de Cassà

> Lloc: Biblioteca Municipal

OMC T PA LT EI TV AIT DC AA

> Lloc: Auditori. Biblioteca Municipal

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Biblioteca Municipal de Cassà (hi col·labora: ClijCat)

> Horari: 11 h

LABORATORI DE LECTURA "CASA"! FEM D'ARQUITECTES I HEM 
DE CONSTRUIR LA NOSTRA NOVA LLAR
Els laboratoris són espais de creació per a les famílies que conviden a 
experimentar al voltant de la lectura, entesa en el sentit més ampli del terme, i 
permeten gaudir de l'essència dels llibres infantils des de la vessant creativa. Es 
miren els llibres d'altra manera, s'experimenta amb ells per treure'ls tot el suc 
que ofereixen. Es tracta d'una experiència enriquidora, amb un format que 
sorprèn.

> Data: 5 de febrer de 2022

> Edat: de 5 a 9 anys
> Inscripció: Biblioteca Municipal a partir de l'1 de febrer

OMC T PA LT EI TV AIT DC AA

ACTIVITATS GENER-FEBRER-MARÇ 2022



> Edat: A partir de 3 anys 

A càrrec d'Eva Motas i Carmela Llobet . 

> Data: 13 de febrer de 2022
> Horari: 11 h
> Lloc: Centre Cultural Sala Galà

TALLER FAMILIAR DE CARNAVAL
Vine en família a fer la teva màscara per aquest Carnaval. 

> Inscripció: A cassacultura.cat

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Escola Municipal d'Art Josep Lloveras

OMC T PA LT EI TV AIT DC AA

MACCA
Projecció de "El meu primer festival". 

> Data: 13 de febrer de 2022

> Lloc: Sala Centre Recreatiu

> Inscripció: entrades limitades, correu electrònic a  

> Horari: 18 h

> Edat: a partir de 7 anys

   cineclubvuitimig@gmail.com

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Cineclub 8 i 1/2
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ACTIVITATS GENER-FEBRER-MARÇ 2022



> Horari: 10.30 h
> Lloc: Biblioteca Municipal

> Inscripció: Biblioteca Municipal 

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Espai de tertúlia i debat a l'entorn de la lectura, en què un grup s'organitza per 
llegir el mateix llibre i reunir-se un dia a la biblioteca per comentar-lo. Es 
parlarà del llibre "Capitana Rosalie", de Timothée de Fombelle.

> Data: 5 de març de 2022

> Edat: Nens i nenes de 3r i 4t de primària

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Biblioteca Municipal de Cassà

ACTIVITATS GENER-FEBRER-MARÇ 2022

OMC T PA LT EI TV AIT DC AA

> Edat: A partir de 7 anys
> Inscripció: entrades limitades, correu electrònic a  
   cineclubvuitimig@gmail.com

CINEMA INFANTIL
“La famosa invasión de los osos en Sicília".

> Data: 5 de març de 2022

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Cineclub 8 i 1/2

> Lloc: Sala Centre Recreatiu
> Horari: 18 h

OMC T PA LT EI TV AIT DC AA



> Edat: A partir de 6 anys
> Inscripció: entrades limitades, correu electrònic a  

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Cineclub 8 i 1/2

> Lloc: Sala Centre Recreatiu

CINEMA INFANTIL
“D'Artacan i els tres gosqueters".

> Data: 26 de març de 2022
> Horari: 18 h

   cineclubvuitimig@gmail.com

ACTIVITATS GENER-FEBRER-MARÇ 2022

OMC T PA LT EI TV AIT DC AA

   (els menors hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta)

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Cassà

> Lloc: Casal dels Jubilats de Cassà de la Selva

RACÓ DEL JOC SOBRE DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE I 
COEDUCACIÓ
Sessió de jocs de taula per fomentar el coneixement, la normalització i el 
respecte a la diversitat sexual i de gènere i la coeducació. Les sessions 
comptaran amb dinamitzadors que orientaran i explicaran les diverses 
possibilitats de cada joc, sempre prioritzant l'autonomia de les famílies a 
l'hora d'organitzar el seu propi joc.

> Data: 27 de març de 2022
> Horari: De 10 a 13 h

> Edat: Famílies amb infants i adolescents de 4 a 16 anys   

> Inscripció: No cal inscripció prèvia
OMC T PA LT EI TV AIT DC AA



Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Escola Municipal de Música Pere Mercader

AIXÒ ÉS TOCAR I FER MÚSICA!
Vine a fer una classe de prova d'algun dels cursos de l'Escola de Música. 

> Data: a concretar amb la família
> Horari: a concretar amb la família

     Tel. 972 46 28 20 / info@salagala.cat
> Inscripció: Punt d'Informació del Centre Cultural Sala Galà.

> Lloc: Centre Cultural Sala Galà
> Edat: de 3 a 12 anys

OMC T PA LT EI TV AIT DC AA

ACTIVITATS DURANT TOT L'ANY

> Inscripció: Punt d'Informació del Centre Cultural Sala Galà.

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Escola d'Art Josep Lloveras

> Edat: de 3 a 12 anys

> Horari: a concretar amb la família
> Lloc: Centre Cultural Sala Galà

L'ART A LES TEVES MANS
Vine a fer una classe de prova d'algun dels cursos de l'Escola d'Art. 

> Data: a concretar amb la família

     Tel. 972 46 28 20 / info@salagala.cat
OMC T PA LT EI TV AIT DC AA



LLIBRES EN PRÈSTEC A LA BIBLIOTECA
Vine a conèixer la biblioteca de Cassà de la Selva i emporta't un llibre en 
préstec. 

> Lloc: Biblioteca de Cassà de la Selva
> Informació: https://www.bibgirona.cat/biblioteca/cassa

En aquesta activitat tu o la teva família 
podeu segellar el passaport amb un dibuix, 

Activitat familiar

un gomet o de la manera que vulgueu!

> Organitza: Biblioteca Municipal

ACTIVITATS DURANT TOT L'ANY

> Lloc: Camp futbol de terra
> Edat: A partir de 6 anys

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Cassà Bike / Àrea d'Esports de l'Ajuntament de Cassà 

> Horari: a determinar

> Informació: 972 461 527 o piscina@cassa.cat 

DESCOBREIX ELS AFORES EN BICI
Sortida en bici pels afores del municipi.

> Dates: a determinar

> Inscripció: No és necessària la inscripció prèvia

OMC T PA LT EI TV AIT DC AA



> Inscripció: és necessària inscripció prèvia

JUGUEM A TENNIS
Un dia de prova gratuïta per aprendre a jugar a tennis, on es practicarà el 
"drive" i revés.

> Data: a determinar, segurament dimecres
> Horari: tarda

> Edat: infants de 6 a 12 anys
> Lloc: pistes del Tennis Cassà

> Informació: clubtenniscassa@gmail.com o WhatsApp a 625 535 856

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Club Tennis Cassà

Cal venir acompanyat d'un adult responsable
OMC T PA LT EI TV AIT DC AA

ACTIVITATS DURANT TOT L'ANY

VINE A PROVAR EL FUTBOL
1 dia de prova gratuïta de l'esport del futbol. 

> Data: Un dissabte al mes a determinar
> Horari: De 10 a 13.30 h
> Lloc: Camp de futbol municipal
> Edat: Infants de 3r i 4t de primària

Cal venir acompanyat d'un adult responsable
> Informació: 972 463 965 o udcassa@gmail.com  
> Inscripció: no és necessària inscripció prèvia

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!

> Organitza: Unió Deportiva Cassà

OMC T PA LT EI TV AIT DC AA



ITINERARI DE L'AIGUA DE CAN VILALLONGA
Una excursió on es podrà descobrir les antigues construccions destinades a 
aconseguir l'aprofitament de l'aigua al voltant de Can Vilallonga. 

> Lloc: Can Vilallonga
> Informació: https://www.cassadestapa.cat/entorn/rutes-a-l-entorn-de-
cassa-amb-natura-local.html 

En aquesta activitat tu o la teva família 

un gomet o de la manera que vulgueu!

Activitat familiar

podeu segellar el passaport amb un dibuix, 

ACTIVITATS DURANT TOT L'ANY

COMUNITAT
I PARTICIPACIÓ

podeu segellar el passaport amb un dibuix, 

ITINERARI PEL VEÏNAT D'ESCLET
Aquest itinerari és un passeig pels plans agrícoles del sud de Cassà de la 
Selva. 

> Lloc: Veïnat d'Esclet

En aquesta activitat tu o la teva família 

> Informació: https://www.cassadestapa.cat/entorn/rutes-a-l-entorn-de-
cassa-amb-natura-local.html 

Activitat familiar

un gomet o de la manera que vulgueu!
COMUNITAT

I PARTICIPACIÓ



ITINERARI PELS PLANS DE MATAMALA
Aquest itinerari voreja una petita plana del veïnat de Matamala situada ben a 
prop del nucli urbà de Cassà de la Selva. 

> Lloc: Veïnat de Matamala

Activitat familiar

En aquesta activitat tu o la teva família 

un gomet o de la manera que vulgueu!
podeu segellar el passaport amb un dibuix, 

> Informació: https://www.cassadestapa.cat/entorn/rutes-a-l-entorn-de-
cassa-amb-natura-local.html 

ACTIVITATS DURANT TOT L'ANY

COMUNITAT
I PARTICIPACIÓ

RUTA DEL SURO A CASSÀ DE LA SELVA
La història de Cassà de la Selva està lligada a la indústria surera iniciada al 
municipi al segle XVIII. Al llarg d'aquest recorregut urbà descobrireu elements 
patrimonials relacionats amb aquest món. 

> Lloc: Cassà de la Selva
> Informació: https://www.cassadestapa.cat/entorn/rutes-a-l-entorn-de-
cassa-amb-natura-local.html 

Activitat familiar

En aquesta activitat tu o la teva família 

un gomet o de la manera que vulgueu!
podeu segellar el passaport amb un dibuix, 

COMUNITAT
I PARTICIPACIÓ



RUTA DEL CARRILET
Ruta de l'antic carrilet entre Girona i Sant Feliu per realitzar en bicicleta. Té una 
longitud de 39,7 km, que avança en una pendent suau des de Girona fins a Sant 
Feliu. 

> Lloc: Ruta entre Girona i Sant Feliu de Guíxols
> Informació: https://www.cassadestapa.cat/entorn/rutes-a-l-entorn-de-
cassa-amb-natura-local.html 

Activitat familiar

podeu segellar el passaport amb un dibuix, 
un gomet o de la manera que vulgueu!

En aquesta activitat tu o la teva família 

ACTIVITATS DURANT TOT L'ANY

COMUNITAT
I PARTICIPACIÓ

podeu segellar el passaport amb un dibuix, 

Activitat familiar

En aquesta activitat tu o la teva família 

ITINERARI CASSÀ SOTA LES BOMBES
En aquest itinerari descobrireu els danys que es varen produir a l'hora de dinar 
del diumenge 29 de gener de l'any 1939, quan cinc bombarders de l'aviació 
feixista italiana varen bombardejar el poble de Cassà, amb el resultat tràgic de 
vuit víctimes mortals i més de cinquanta cases destruïdes. D'aquesta manera 
les víctimes no cauran en l'oblit i prendreu consciència que aquests fets no 
han de tornar passar mai més.

> Lloc: Nucli urbà de Cassà de la Selva

un gomet o de la manera que vulgueu!

> Informació: https://www.cassadestapa.cat/entorn/ 

COMUNITAT
I PARTICIPACIÓ



En aquesta activitat tu o la teva família 

Activitat familiar

CONEIX ELS PARCS INFANTILS DE CASSÀ
Vine a conèixer els diferents parcs infantils situats a Cassà de la Selva. 

> Lloc: Cassà de la Selva

podeu segellar el passaport amb un dibuix, 

> Parcs situats a Cassà de la Selva: Parc dels fruiters, parc de l'Estació, parc 
Xesco Boix, parc del Surolí, parc Plaça Avenir, parc Francesc Macià, parc carrer 
del Mig, Parc de Guilleries, parc carrer Folch i Torres, parc Mas Cubell, parc 
carrer Bassegoda, parc carrer de la Via, parc avinguda Antoni Gaudí, parc de 
l'Eixample, parc de Calistènia, pati Ca la Marcela...

un gomet o de la manera que vulgueu!

ACTIVITATS DURANT TOT L'ANY

COMUNITAT
I PARTICIPACIÓ



Cassà de la Selva
La Salle

WW.PASSAPORTEDUNAUTA.CAT

C sà de la Selvaas
C s  2021 | 2022ur

TECNOLOGIA
I MÓN DIGITAL

COMUNITAT
I PARTICIPACIÓ
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