
 

 

 CATÀLEG D’ACTIVITATS EDUNAUTES 
Hola Edunauta! 

Tens a les teves mans el catàleg d'activitats 
edunautes que podràs realitzar durant els 
mesos d'octubre, novembre i desembre.  
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. 

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES! 
 

Bon viatge! 

ACTIVITATS OCTUBRE-DESEMBRE 2022 



 

 

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.  

ACTIVITATS OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 2022 

> Dates: 2 d’octubre, 6 de novembre i 4 de desembre de 2022  
> Horari: de 10 a 13 h 
> Lloc: carrer Marçal de Trinxeria 
> Edat: infants de 3 a 12 anys 
> Inscripció: no cal inscripció prèvia 
 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!  
 
> Organitza: Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cassà la Selva 

> Dates: 8 d’octubre de 2022 
> Horari: 11.00 h 
> Lloc: passeig Vilaret 
> Edat: infants de 3 a 12 anys 
> Inscripció: no cal inscripció prèvia 
 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!  
 
> Organitza: Àrea de Promoció Econòmica de  l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva 

LA FAMÍLIA SE’N VA AL MERCAT: ANTIPASTI     
 

L’Antipasti és un curiós restaurant de carrer de menjar italià,   regentat per 
dos cuiners molt especials: el xef Marcelo Mascarpone i el seu ajudant, 
Pepino Pepperoni. 
Espectacle de màgia i circ, tot al ritme de la millor música italiana. Sigueu 
valents i reserveu taula a l’Antipasti! 



 

 

ACTIVITATS OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 2022 

Ratolins i guineus. Una amistat d’un altre món és un film sobre dos     
enemics mortals, la ratolina Valentina i la guineu Víctor, que es retroben 
al cel després de patir un malaurat accident. Però al cel han perdut els 
seu instint natural i s’han fet molt amics. Esperen poder seguir sent 
amics quan tornin a la Terra, però reneixen amb els papers canviats. Grà-
cies a la força de l’amistat aconseguiran allò que semblava  impossible. 
Durada de 86 minuts 

CINEMA INFANTIL: RATOLINS I GUINEUS, UNA AMISTAT D’UN 
ALTRE MÓN 

> Data: 8 d’octubre de 2022 
> Horari: 18.00 h 
> Lloc: Sala Centre Recreatiu 
> Edat: infants a partir de 5 anys 
> Inscripció: no cal inscripció prèvia  
 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem! 
 
> Organitza: Cineclub Vuitimig 

HORA DEL CONTE: EL MILLOR REGAL DEL MÓN 
 

Teatre d’ombres i música a càrrec de Cacauet Teatre. 
La Bruna vol fer un bon regal per l’aniversari del seu pare, però no sap què 
fer. Mentre escolta un conte que el seu avi li interpreta amb un teatrí d’om-
bres se li acut una bona idea, li farà el millor regal del món, un que només li 
pot fer ella. 

> Data: 21 d’octubre de 2022 
> Horari: 17.30 h 
> Lloc: Auditori Sala Galà 
> Edat: infants de 3 a 9 anys 
> Inscripció:  www.cassacultura.cat 
 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem! 
 
> Organitza: Biblioteca Municipal amb la col·laboració de la Diputació de 
Girona 

http://www.cassacultura.cat


 

 

JUGUEM AMB LA LLENGUA 
 

Taller participatiu sobre la importància de la llengua adreçada a un públic 
familiar, a partir de vuit anys. Partint de la base que la llengua és plena de 
tresors, n’explorarem alguns aspectes poc coneguts i practicarem el que 
prediquem tot jugant a resoldre enigmes. 

ACTIVITATS OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 2022 

> Data: 23 d’octubre de 2022 
> Horari: 11 a 13 h 
> Lloc: Casal dels Jubilats 
> Edat: infants a partir de 8 anys 
> Inscripció:  www.cassacultura.cat 
 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem! 
 
> Organitza: Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva  

TALLER FAMILIAR D’STOP MOTION 
 

Aquesta tardor us proposem un taller d’animació de castanyes amb stop 
motion.  
Personalitzarem les castanyes i els donarem vida. 

> Data: 29 d’octubre de 2022 
> Horari: d’11.30 a 13 h 
> Lloc: Centre Cultural Sala Galà 
> Edat: infants a partir de 6 anys 
> Inscripció: www.cassacultura.cat 
 

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!  
 

> Organitza: Escola Municipal d’Art Josep Lloveras 

http://www.cassacultura.cat
http://www.cassacultura.cat


 

 

ACTIVITATS OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 2022 

LLIMONADA DE LLETRES   
L’escriptor Oriol Canosa ens presentarà l’humor i el misteri del seu llibre 
“El bandit i les bessones Mataquín”.   
Un bandit honorable, una illa plena d’enigmes i dues bessones molt      
enginyoses són les claus d’aquest divertit llibre ple de  documents i        
pistes que portaran els lectors a intentar resoldre un segrest. La solució 
cal cercar-la entre retalls de premsa, atestats policials, diaris personals 
i  fins  i  tot  receptes  de  cuina  vegana.  Tot  plegat,  una  aventura                 
veritablement esbojarrada! 

> Data: 5 de novembre de 2022 
> Horari: 11.30 h 
> Lloc: Biblioteca Municipal 
> Edat: infants a partir de 9 anys 
> Inscripció: no cal inscripció prèvia 
 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem! 
 
> Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 

> Dates: 12 de novembre de 2022 
> Horari: 11.00 h 
> Lloc: passeig Vilaret 
> Edat: infants de 3 a 12 anys 
> Inscripció: no cal inscripció prèvia 
 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!  
 
> Organitza: Àrea de Promoció Econòmica de  l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva 

LA FAMÍLIA SE’N VA AL MERCAT: LA CASTANYERA I ELS SEUS    SECRETS 
A recer de la seva paradeta de castanyes i moniatos, la senyora Castanyera 
ens explica històries secretes del bosc: arbres que creixen en una nit, un 
ocell a la recerca de la cançó més bonica del món... 

http://www.cassacultura.cat


 

 

ACTIVITATS OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 2022 

> Data: 12 de novembre de 2022 
> Horari: 18.00 h 
> Lloc: Sala Centre Recreatiu 
> Edat: infants a partir de 12 anys 
> Inscripció: no cal inscripció prèvia 
  
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem! 
 
> Organitza: Cineclub Vuitimig 

CINEMA INFANTIL: BELLE 
Film que narra la història de Suzu, una adolescent acomplexada atrapada 
en el seu petit poble de muntanya amb el seu pare. Però en el món virtual 
d'O, Suzu es converteix en Belle, una icona musical amb més de cinc mil 
milions de seguidors. Una doble vida difícil per a la tímida Suzu, que 
prendrà un gir inesperat quan Belle coneix la Bèstia, una criatura tan 
fascinant com aterridora. Així comença un estira-i-arronsa virtual en-
tre Belle i la Bèstia, al final del qual Suzu descobrirà qui és realment. 
Durada de 114 minuts 

HORA DEL CONTE AMB INTÈRPRET DE LA LLENGUA DE 
SIGNES: QUI FARÀ RIURE A LA PRINCESA? 
 

A càrrec d’Olga Cercós i Multisignes. Fa tant de temps que la princesa no 
riu, que ja no se’n recorda, de com es fa per riure. El rei i la reina estan ben 
preocupats. Els reis convoquen els millors experts en trucs i receptes mà-
giques per fer riure. Arriben a palau fades, bruixes, follets, i fins i tot els 
bruixots, tots convençuts que ho aconseguiran. Però... Qui farà riure a la 
princesa? 

> Data: 25 de novembre de 2022 
> Horari: 17.30 h  
> Lloc: Auditori Sala Galà 
> Edat: infants de 3 a 9 anys 
> Inscripció:  www.cassacultura.cat 
 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem! 
 
> Organitza: Biblioteca Municipal amb la col·laboració de la Diputació de Girona 

http://www.cassacultura.cat


 

 

ACTIVITATS OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 2022 

CINEMA INFANTIL: RAYA I L’ÚLTIM DRAC 
 

Pel·lícula d’animació de Walt Disney   Animation Studios. Està inspirada 
en les antigues cultures i pobles del sud-est asiàtic. Cinc són els clans 
que formen la terra. Raya, una princesa, amb un drac de religió oriental, 
serà l’encarregada de trobar l’últim drac del territori amb l’objectiu de 
tornar a trobar l’equilibri en aquesta terra. 
Durada de 107 minuts. 

> Data: 26 de novembre de 2022 
> Horari: 18.00 h 
> Lloc: Sala Centre Recreatiu 
> Edat: infants a partir de 5 anys 
> Inscripció: no cal inscripció prèvia 
 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem! 
 
> Organitza: Cineclub Vuitimig 

HORA DEL CONTE: VA DE TIONS, A CÀRREC DE CREIXENT AMB ART 
«Hi ha tants tions com nens i nenes hi ha al món...» Així comença  l'espectacle 
Va de tions, centrat en una de les   figures més especials i estimades pels nens i 
nenes del nostre país: el tió de Nadal. Per Nadal arriba el tió a cada casa. Però 
on va el tió quan no és Nadal? I més important encara, què cal fer perquè cagui 
moltes llaminadures i regals? 
A través de la narració dels contes, de la interpretació dels seus 
personatges, de cançons i balls, veurem com el tió viatja pel món i 
coneix  altres  personatges  de  l'imaginari  infantil,  com  ara  la       
Blancaneu, el llop o el flautista d'Hamelin. Un espectacle per a tota la 
família, però sobretot per als més petits. 

> Data: 17 de desembre de 2022 
> Horari: 11 h 
> Lloc: Espai mercat Fum, Fum, Fum 
> Edat: infants de 3 a 9 anys 
> Inscripció: no cal inscripció prèvia (places limitades) 
 

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem! 
 

> Organitza: Biblioteca Municipal amb la col·laboració de la 
Diputació de Girona 



 

 

FUM, FUM, FUM! FESTA FAMILIAR DE NADAL A CASSÀ!  
 

Espectacles  infantils  de  temàtica  nadalenca  i  tallers  infantils  de              
manualitats de Nadal.  

ACTIVITATS OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 2022 

> Dates: 17 i 18 de desembre de 2022 
> Horari: per concretar segons la programació 
> Lloc: barri Vell de Cassà de la Selva 
> Edat: infants de 3 a 12 anys 
> Inscripció: no cal inscripció prèvia 
 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!  
 
> Organitza: Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva 

EXPOSICIÓ: “CAVALL FORT CELEBRA 60 ANYS” 
 

Si voleu passar, sapigueu que no podreu deixar de jugar. I és que Cavall 
Fort, des que va néixer, a part de moltes altres coses, vol ser tan divertit 
com un joc. Darrere cada porta hi trobareu, a més, trossets de la nostra 
història. 

> Data: del 20 de desembre de 2022 al 12 de gener de 2023 
> Horari: habitual de la Biblioteca Municipal 
> Lloc: Biblioteca Municipal 
> Edat: per a totes les edats 
> Inscripció: no cal inscripció prèvia 
 

Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!  
 

> Organitza: Biblioteca Municipal 



 

 

L’ART A LES TEVES MANS 
 

Vine a fer una classe de prova d'algun dels cursos de l'Escola d'Art. 
 

ACTIVITATS DURANT TOT L’ANY 

AIXÒ ÉS TOCAR I FER MÚSICA! 
 

Vine a fer una classe de prova d'algun dels cursos de l'Escola de Música. 

> Dates: a concretar amb la família 
> Horari: a concretar amb la família 
> Lloc: Centre Cultural Sala Galà 
> Edat: infants de 3 a 12 anys 
> Inscripció: Punt d'Informació del Centre Cultural Sala Galà 
     Tel. 972 46 28 20 / info@salagala.cat  
 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem! 
 
Organitza: Escola d'Art Josep Lloveras 

> Dates: a concretar amb la família 
> Horari: a concretar amb la família 
> Lloc: Centre Cultural Sala Galà 
> Edat: infants de 3 a 12 anys 
> Inscripció: Punt d'Informació del Centre Cultural Sala Galà 
               Tel. 972 46 28 20 / info@salagala.cat  
 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem! 
 
 
> Organitza: Escola Municipal de Música Pere Mercader 

mailto:info@salagala.cat
mailto:info@salagala.cat


 

 

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. 

LLIBRES EN PRÉSTEC A LA BIBLIOTECA 
 

Vine a conèixer la biblioteca de Cassà de la Selva i emporta’t un llibre en 
préstec. 

ACTIVITATS DURANT TOT L’ANY 

> Dates: 1 dissabte al mes 
> Horari: per concretar 
> Lloc: Biblioteca Municipal 
> 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 de Cassà de la Selva 
> Informació: www.bibgirona.cat/biblioteca/cassa  
Activitat familiar 
 
En aquesta activitat tu o la teva família podeu segellar el passaport amb un 
dibuix, un gomet o de la manera que vulgueu. 

http://www.bibgirona.cat/biblioteca/cassa


 

 

VINE A PROVAR EL CICLSIME 
 

1 dia de prova de l’esport de ciclisme. 
 

ACTIVITATS DURANT TOT L’ANY 

VINE A PROVAR EL FUTBOL 
 

1 dia de prova gratuïta de l’esport del futbol. 

> Dates: de dilluns a dijous 
> Horari: de 17.30 h a 19 h 
> Lloc: instal·lacions Cassà Bike (c. Verneda cantonada c. Conill) 
> Edat: infants a partir de 6 anys 
> Inscripció: no cal  inscripció prèvia  
> Informació: 639 262 306 o cassabike@gmail.com 
Cal portar bicicleta. 
 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem! 
 
> Organitza: Cassà Bike Club Esportiu 

> Dates: per concretar 
> Horari: per concretar 
> Lloc: Camp de futbol municipal 
> Edat: infants de 4 a 12 anys 
> Inscripció: no cal inscripció prèvia  
> Informació: 972 463 965 o udcassa@gmail.com 
Cal venir acompanyat d'un adult responsable. 
 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem! 
 
> Organitza: Unió Deportiva Cassà 

mailto:cassabike@gmail.com


 

 

VINE A PROVAR EL TENNIS TAULA 
 

1 dia de prova gratuïta de l’esport del tennis taula. 

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. 

ACTIVITATS DURANT TOT L’ANY 

> Dates: per concretar 
> Horari: per concretar 
> Lloc: Pavelló polivalent 
> Edat: infants de 6 a 12 anys 
> Inscripció: no cal inscripció prèvia  
> Informació: 615 423 060 o tt.cassa@gmail.com 
Cal venir acompanyat d'un adult responsable. 
 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem! 
 
> Organitza: Club Tennis Taula Cassà 

> Lloc: Can Vilallonga 
> 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 podeu segellar el passaport amb un di-
buix, un gomet o de la manera que vulgueu.  

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


 

 

ITINERARI PEL VEÏNAT D’ESCLET 
 

Aquest itinerari és un passeig pels plans agrícoles del sud de Cassà de la Selva. 

ACTIVITATS DURANT TOT L’ANY 

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 d’Esclet 
> 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 podeu segellar el passaport 
amb un dibuix, un gomet o de la manera que vulgueu.  

> Lloc: veïnat de Matamala 
> 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 podeu segellar el   
passaport amb un dibuix, un gomet o de la manera que         
vulgueu. 

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


DESCOBREIX ELS ARBRES DE CASSÀ 
Roure, suro, alzina, freixe, pollancre... sabeu que són arbres, però els  
sabeu identificar tots? Us proposem sortir d’excursió, en aquesta ruta 
autoguiada per poder descobrir moltes coses interessants sobre els   
arbres que es poden trobar al nostre entorn i les seves característiques.  
Us recomanem portar també uns prismàtics i una lupa, ja que en aquests 
recorreguts també veureu ocells i tota mena de cuques i altres plantes 
curioses, que podeu investigar pel vostre compte.  

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. 

ACTIVITATS DURANT TOT L’ANY 

> Lloc: La ruta s’inicia al nucli urbà, segueix pels veïnats i és circular.
> Informació: Podeu descarregar-vos la fitxa de l’itinerari aquí: QR
Activitat familiar

En aquesta activitat tu o la teva família podeu     
segellar el passaport amb un dibuix, un gomet   
o de la manera que vulgueu.

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

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


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. 

ACTIVITATS DURANT TOT L’ANY 

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:  nucli urbà de Cassà de la Selva
> Informació: www.cassadestapa.cat/entorn/
Activitat familiar

En aquesta activitat tu o la teva família podeu segellar el passaport amb 
un dibuix, un gomet o de la manera que vulgueu. 

> 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

En aquesta activitat tu o la teva família podeu segellar el       
passaport amb un dibuix, un gomet o de la manera que vulgueu. 

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


CONEIX ELS PARCS INFANTILS DE CASSÀ 
Vine a conèixer els diferents parcs infantils situats a Cassà de la    
Selva. 
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 Cal·listènia, 
pati Ca la Marcela,... 

ACTIVITATS DURANT TOT L’ANY 

> Lloc: Cassà de la Selva
Activitat familiar

En aquesta activitat tu o la teva família podeu segellar el passaport amb un dibuix, un 
gomet o de la manera que vulgueu. 



C a s s à  d e  l a  S e l v a  
C u r s  2 0 2 2 - 2 0 2 3  


