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SALUDA DE
L’ALCALDE

acadèmica, es compon de 
multitud de vessants i factors, 
socials, familiars, valors que 
existeixen en els nostres entorns, 
tot un conjunt d’elements que 
ens permeten tenir aqueixa visió 
global que el dia de demà ens 
farà percebre el món amb ulls 
curiosos i àvids d’experiències.

I part d’aquesta educació, 

L’educació és sens dubte 
un dels grans pilars de les 
nostres vides, el qual ens 

permet desenvolupar-nos en 

plenitud, amb curiositat cap a 

allò que ens és desconegut, amb 

ganes d’aprendre i amb la vista 

posada en objectius i metes que 

ens fan créixer i enriquir-nos. 

Però l’educació no és només 
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treball, en el qual participen 
moltes parts d’aquest Ajuntament, 
als responsables del qual agraïsc 
la seua implicació, la seua 
disposició a desenvolupar idees i 
projectes que ens permeten tenir 
generacions de veïnes i veïns 
educats integralment en valors 
positius, lliures i solidaris.

 

Rafa García García

Alcalde de Burjassot

sobretot l’acadèmica, la rebem 
en les nostres escoles, centres 
educatius i en les nostres 
ciutats. Per açò, l’Ajuntament 
de Burjassot, a través de la 
Regidoria d’Educació, posa 
en les vostres mans aquest, 
de moment modest, catàleg 
de recursos socioeducatius 
municipal, que s’emmarca dins 
de les accions del projecte 
“Burjassot, Ciutat Educadora”. 
Formem part de l’Associació de 
Ciutats Educadores des de 2016 i 
el nostre objectiu és fer d’aquesta 
societat, d’aquesta ciutat, un espai 
més igualitari, solidari, pacífic, 
inclusiu i participatiu, utilitzant per 
a aconseguir-ho tots els recursos 
que tenim al nostre abast.

L’Ajuntament es posa al servei 
de l’educació, posant a la 
disposició dels educadors i de 
les famílies una sèrie de recursos 
de diverses àrees, departaments 
i regidories amb la finalitat 
d’educar des de la globalitat, 
per a poder desenvolupar 
aqueixos valors que tenim com 
a objectius prioritaris i permetre 
als nostres menuts i joves créixer 
en entorns saludables, lliures de 
discriminació i amb amplitud de 
mires. És un gran repte, un gran 
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INTRODUCCIÓ
AL CATÀLEG

de desenvolupament de les 
respectives capacitats i valors.

Incloure les modalitats d’educació 
formal, no formal i informal, les 
diverses fonts d’informació i 
manifestacions culturals, així com 
la necessitat d’avaluar la seua 
eficàcia.

Posar de manifest que els 
responsables municipals deuen 
disposar d’informació precisa 
sobre les necessitats de la 
ciutadania, que els permeta 
formular polítiques concretes.

En síntesi, aquesta iniciativa 
pretén avançar cap a una ciutat 
de Burjassot cada vegada 
més educadora -és a dir, més 
igualitària, solidària, pacífica, 
inclusiva i participativa- és, sens 
dubte, una aposta de futur cap a 
la qual cal dirigir-se. El recorregut 
d’aquest camí ha de ser efectuat 
conjuntament pel govern local i la 
societat civil.

En aquest marc de “Burjassot 
Ciutat Educadora”, la 

L’Ajuntament de Burjassot, des 
de l’any 2016 forma part de 
l’Associació Internacional de 

Ciutats Educadores (AICE). Es 
tracta d’una Associació sense 
ànim de lucre, integrada per 
488 ciutats de 36 països de tots 
els continents i constituïda com 
una estructura permanent de 
col·laboració entre els governs 
locals compromesos amb la 
Carta de Ciutats Educadores, que 
és el full de ruta de les ciutats que 
la componen. 

Burjassot com a Ciutat Educadora 
aposta pel desenvolupament de 
tots aquests principis:

Desenvolupar el dret fonamental 
de totes les persones a 
l’educació, a través de l’educació 
al llarg de la vida.

Promoure l’educació en la 
diversitat, per a combatre 
qualsevol forma de discriminació.

Fomentar el diàleg entre 
generacions com a fórmula 
de convivència pacífica i 



•AVIVA, a càrrec de Maria Viu 
Rodríguez, regidora responsable 
de l'Oficina de Promoció del 
Valencià.

•Oficina de Sostenibilitat 
Local, a càrrec de Lluna Àrias 
Cortina, regidora responsable de 
l’àrea de Benestar Social, Medi 
ambient i Dona.

•Mesures Judicials, a càrrec 
d'Olga Camps Contreras, 
regidora responsable de Serveis 
Socials i Benestar Animal.

•Espai Dona, a càrrec de Lluna 
Arias Cortina.

•UPCCA, a càrrec d'Olga 
Camps Contreras.

•Joventut, a càrrec d'Estefanía 
Ballesteros Martinez, regidora 
responsable de Cultura, Joventut 
i Falles

•Benestar Animal, a càrrec 
d'Olga Camps Contreras.

El Catàleg Burjassot Ciutat 
Educadora és, per tant, una 
proposta oberta que exigeix una 
constant coordinació entre els 
diferents departaments municipals 
i que arreplega un ampli 
ventall d'activitats i campanyes 
formatives.

regidoria d’Educació, amb 
Laura Espinosa  i l’equip tècnic 
del Servei psicopedagògic 
Municipal,  en col·laboració 
amb les diferents regidories 
que conformen l’Ajuntament 
de Burjassot i mitjançant la 
participació i col·laboració 
dels diferents departaments 
municipals (Policia Local, AVIVA, 
Oficina de Sostenibilitat Local, 
Mesures Judicials, Espai Dona, 
Mesures Judicials, UPCCA, 
Joventut, Benestar Animal…), han 
aunat esforços per a la creació 
del Catàleg Burjassot Ciutat 
Educadora 2017/2018, que 
engloba una sèrie d’iniciatives 
que s’ofereixen als centres 
educatius d’Educació Infantil, 
Primària i Secundària i també a 
les AMPAS de Burjassot.

Els serveis i departaments que 
han participat en l'engegada 
d'aquest Catàleg Burjassot Ciutat 
Educadora 2017/2018, són els 
següents:

•Horts Escolars; Educació 
Alimentària i Ple Infantil a càrrec 
de Laura Espinosa Perez, regidora 
delegada d'Educació.

•Policia Local a càrrec de 
Manuel Pérez Menero, regidor 
responsable de l'àrea de 
Seguretat i Acció ciutadana.

•AVIVA, a càrrec de Maria Viu 
Rodríguez, regidora responsable 
de l'Oficina de Promoció del 
Valencià.

•Oficina de Sostenibilitat 
Local, a càrrec de Lluna Àrias 
Cortina, regidora responsable de 
l’àrea de Benestar Social, Medi 
ambient i Dona.

•Mesures Judicials, a càrrec 
d'Olga Camps Contreras, 
regidora responsable de Serveis 
Socials i Benestar Animal.

•Espai Dona, a càrrec de Lluna 
Arias Cortina.

•UPCCA, a càrrec d'Olga 
Camps Contreras.

•Joventut, a càrrec d'Estefanía 
Ballesteros Martinez, regidora 
responsable de Cultura, Joventut 
i Falles

•Benestar Animal, a càrrec 
d'Olga Camps Contreras.

El Catàleg Burjassot Ciutat 
Educadora és, per tant, una 
proposta oberta que exigeix una 
constant coordinació entre els 
diferents departaments municipals 
i que arreplega un ampli 
ventall d'activitats i campanyes 
formatives.

regidoria d’Educació, amb 
Laura Espinosa  i l’equip tècnic 
del Servei psicopedagògic 
Municipal,  en col·laboració 
amb les diferents regidories 
que conformen l’Ajuntament 
de Burjassot i mitjançant la 
participació i col·laboració 
dels diferents departaments 
municipals (Policia Local, AVIVA, 
Oficina de Sostenibilitat Local, 
Mesures Judicials, Espai Dona, 
Mesures Judicials, UPCCA, 
Joventut, Benestar Animal…), han 
aunat esforços per a la creació 
del Catàleg Burjassot Ciutat 
Educadora 2017/2018, que 
engloba una sèrie d’iniciatives 
que s’ofereixen als centres 
educatius d’Educació Infantil, 
Primària i Secundària i també a 
les AMPAS de Burjassot.

Els serveis i departaments que 
han participat en l'engegada 
d'aquest Catàleg Burjassot Ciutat 
Educadora 2017/2018, són els 
següents:

•Horts Escolars; Educació 
Alimentària i Ple Infantil a càrrec 
de Laura Espinosa Perez, regidora 
delegada d'Educació.

•Policia Local a càrrec de 
Manuel Pérez Menero, regidor 
responsable de l'àrea de 
Seguretat i Acció ciutadana.



Regidoria
d’Educació 

relacionats amb una alimentació 
inadequada.  A més a més, 
des de el curs 2016-2017, la 
regidoria de Educació fomenta la 
participació activa de la infància 
en la vida municipal, mitjançant la 
constitució del Ple Infantil.

I per últim, aquesta regidoria 
pretén promoure una convivència 
pacífica i democràtica en els 
centres escolars de Burjassot, 
mitjançant el Projecte de 
Sensibilització i Prevenció de 
l’Assetjament Escolar i la creació 
del Servei de Promoció de la 
Cultura de Pau i Prevenció de la 
Violència Escolar (SECUP), dirigit 
a tota la comunitat educativa de 
Burjassot.

La regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Burjassot, 
amb la coordinació i 

l’assessorament del seu equip 
tècnic integrat en el Servei 
Municipal, desesenvolupa des 
de fa uns quants anys, diversos 
projectes educatius en els centres 
escolars d’educació infantil, 
primària i en els IES de Burjassot. 
Aquests projectes van adreçats, 
d’una banda, a promoure que 
la comunitat escolar adquirisca 
una sensibilitat per les qüestions 
mediambientals i participe 
en la recerca de solucions, 
prenent el cultiu de la terra 
com a eix central del procés 
d’aprenentatge i d’altra banda,  
promoure la nutrició saludable i 
previndre els problemes de salut, 

PROJECTES EDUCATIUS
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Horts Escolars Ecològics i Jardineria 
Sostenible a Burjassot

Descripció de 
l’activitat: 

El  projecte inclou 
dos tallers que es 
realitzen en funció 
de l’espai i els 
recursos de què 
disposa el centre 
escolar.  

El taller de Hort 
escolar ecològic, 
pretén ajudar els 
centres a fer el seu 
propi hort, oferint a 
professors i alumnes 
els coneixements 
necessaris i fent un 
seguiment actiu de 
l’hort. També permet 
fer conèixer una 
forma de produir 

aliments respectuosa 
amb el medi ambient 
i la salut humana.

El taller de Jardineria 
sostenible, té com 
a finalitat acostar 
als escolars a 
l’entorn natural 
que els envolta, 
fent conèixer els 
espais verds que 
hi ha al poble on 
viuen i acostant a 
l’aula el món de 
la jardineria d’una 
manera pràctica, 
pedagògica i 
divertida. Aquest 
taller es fa als 
centres que no 
tenen espai amb 
condicions per 

poder fer un hort.

Població a la qual 
va adreçada: 

Centres escolars 
d’educació  primària 
i secundària de 
Burjassot.

Temporalització: 

De setembre de 
2017 a juny de 2018

Durada de 
l’activitat: 

A concretar amb el 
centre educatiu.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
SEMBRA EN SAÓ
A/e: marblanca78@hotmail.com
Tel.: 630 32 66 76 (Blanca Marqués)
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Educació Alimentària  

Descripció de 
l’activitat: 

El projecte té com a 
finalitat el promoure 
adequats hàbits 
alimentaris en tota la 
comunitat educativa, 
com a font de 
benestar i salut; així 
com, promocionar 
la dieta mediterrània 
i previndre trastorns 
en la conducta 
alimentària.

Es faran tallers 
adreçats tant a 
l’alumnat com a les 
famílies, per mitjà 
d’una dinàmica 
participativa e 
interactiva. 

El projecte disposa 
de diferents blocs 
temàtics en funció 
del nivell escolar 
dels alumnes, al qual 
va dirigit.

Població a la qual 
va adreçada: 

Centres educatius de 
primària i secundària 
obligatòria.

Temporalització: 

De setembre de 
2017 fins juny de 
2018

Durada de 
l’activitat: 

Sessions de 1h 
o 3/4h, amb un 

nombre de sessions 
que varia en funció 
del cicle educatiu a 
qual s’adreça .

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
Sandra Amores Aladí
A/e: sandra.a.nutricionista@gmail.com
Tel: 652808937
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Ple Infantil

Descripció de 
l’activitat: 

Òrgan de 
participació 
infantil municipal, 
sustentat en el 
desenvolupament 
i sensibilització de 
la Convenció dels 
Drets dels xiquets 
i xiquetes (1989) 
impulsada per 
Nacions Unides. 

Es tracta de la 
constitució d’un 
òrgan de govern 
infantil, repartit en 
regidories reals 
on s’aborden 
solucions i decisions 
d’intervenció 

municipal amb la 
realització de 3 
plens infantils a 
l’any. Cada entitat 
assumeix una 
regidoria i elabora 
i prepara dues 
propostes anuals 
relacionades amb la 
seua àrea. 

Població 
a la qual va 
adreçada: 

Alumnat de 5é i 
6é de primària 
escolaritzat en 
centres educatius 
i/o participants a les 
associacions i Falles 
del municipi. 

Temporalització: 

D’octubre a juny 3 
sessions de comissió 
infantil i 3 plens 
municipals d’octubre 
a juny.

Durada de 
l’activitat: 

Sessions de 1h o 2h.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA) 

Contacte:
Agència Jove (Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot)
A/e: ferran.marti@imcjb.net
Tel: 96 316 06 30 (Ferran Martí)
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Projecte de Sensibilització i 
Prevenció de l’Assetjament Escolar 

Descripció de 
l’activitat: 

El Projecte de 
Sensibilització 
i Prevenció de 
l’Assetjament Escolar 
en el municipi de 
Burjassot, realitzat 
pels tècnics del 
programa de 
mesures judicials 
en règim obert de 
Serveis socials. 
El projecte 
desenvolupa una 
metodologia activa 
i participativa en 
què es desenvolupa 
l’empatia i 
l’autoestima, 
pretén promoure 
una convivència 

pacífica, 
democràtica 
i harmoniosa, 
construïda a través 
de relacions 
interpersonals 
positives i 
constructives que 
els permeten 
desenvolupar-se 
als escolars del 
municipi de Burjassot 
en un ambient de 
confiança, basada 
en principis de 
tolerància i respecte.

Població 
a la qual va 
adreçada: 

Alumnat de 5é i 6é 
d’Educació Primària.

Temporalització: 

D’octubre de 2017 
fins a juny de 2018.

Durada de 
l’activitat: 

Una sessió d’una 
hora de duració.

Cost: 
Gratuït. (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
Programa de Mesures Judicials
A/e: vidal.giner@ayto-burjassot.es 
Tel.: 963 63 48 74 (Vidal Giner)
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Servei de Promoció de la Cultura de Pau i 
Prevenció de la Violència Escolar  (SECUP)

Descripció de 
l’activitat: 

El SECUP es crea 
amb la finalitat 
d’elaborar i ficar 
en marxa un Pla 
municipal de 
Promoció de la 
Cultura de Pau i 
la Prevenció de la 
Violència escolar.

El SECUP preten 
col·laborar amb 
el centres escolar 
en la millora de 
la convivència 
escolar, mitjançant 
estratègies de 
mediació i resolució 
pacífica dels 
conflictes.

Població a la qual 
va adreçada: 

Centres educatius de 
primària i secundària 
obligatòria.

Temporalització: 

Curs escolar 
2017-2018.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA) 

Contacte:
Actualment aquest projecte està en procés de licitació.



REGIDORIA DE
POLÍTIQUES D’IGUALTAT

mes de març de la “Setmana 
Internacional de la Dona”.

D’altra banda, Espai Dona 
presta a la dona en general i a 
la dona víctima de violència en 
especial, una assistència integral, 
i ofereix informació, atenció 
social, assessorament jurídic, 
atenció psicològica, seguiment i 
acompanyament.

La regidoria de Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Burjassot té un Servei 

Municipal Especialitzat d’Atenció 
Integral a la Dona, que treballa 
per la Igualtat de Drets i 
Oportunitats sense distinció de 
sexe.

Aquesta regidoria elabora 
projectes de sensibilització i 
educació en igualtat, adreçades 
a la població en general i 
a la població educativa en 
particular, que es materialitzen 
en campanyes, tallers, jornades, 
xarrades i en la celebració al 

ESPAI DONA
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VIII Concurs de narrativa breu amb 
enfocament de gènere Isabel de Villena

Descripció de 
l’activitat: 

El Concurs de 
narrativa breu amb 
enfocament de 
gènere Isabel de 
Villena, organitzat 
per Espai Dona 
i l’Ajuntament de 
Burjassot, sorgeix 
com a acció de 
sensibilització en 
matèria d’igualtat 
de gènere, 
amb l’objectiu 
principal de 
donar l’oportunitat 
d’expressar-se, 
respecte a aquest 
tema a tota la 
població. 

La proposta per als 
centres educatius 
del municipi es 
basa en aprofitar 
aquesta activitat per 
a treballar temes de 
gènere. Es pot dur 
a terme un concurs 
en el centre o aula, 
que propicia triar el 
relat que es presente 
al VIII Concurs de 
narrativa breu amb 
Enfocament de 
gènere Isabel de 
Villena.

Població 
a la qual va 
adreçada: 

Alumnat a partir de 
10 anys.

Temporalització: 

Al gener de 2018, es 
publicaran les bases 
de participació amb 
tota la informació 
d’aquesta edició 
i al mes d’abril es 
lliuraran els premis, 
que tindran tres 
categories en funció 
de l’edat.

Durada de 
l’activitat: 

Del 15 de gener al 
mes d’abril de 2018.

Cost: 
Gratuït. (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte: 
Regidoria de Polítiques d’Igualtat - ESPAI DONA
A/e: serveidinamitzacio@ayto-burjassot.es 
Tel.: 963 90 67 18 (Leonor Lorca Alcañiz)
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Campanya Dia internacional contra la 
violència de gènere “De qui depèn? 
Depèn de tu!”

Descripció de 
l’activitat: 

Amb motiu de la 
celebració del 
Dia internacional 
contra la violència 
de gènere, el 25 
de novembre, 
es va dissenyar 
juntament amb la 
Unitat de Prevenció 
de Conductes 
Addictives de 
l’Ajuntament, una 
campanya de 
prevenció al voltant 
de les relacions de 
dependència. 

En aquesta, 
els alumnes 
es beneficien 
d’una formació 
encaminada a 

la prevenció de 
situacions de 
dependència, 
entenent aquesta 
com la manca 
d’autoestima i 
autoconeixement, 
que pot desembocar 
tant en una possible 
dependència a una 
substància, com en 
la dependència a 
una parella, que 
en molts casos 
pot derivar en una 
situació de violència. 

Es treballa d’una 
manera conjunta 
amb els dos 
recursos, per a 
facilitar l’explicació 
del terme 
“dependència” com 
l’orígen de possibles 

situacions de riscs. 

Població a la qual 
va adreçada: 

Alumnat de 4t ESO, 
Cicles Formatius i 
CEMEF.

Temporalització: 

Al llarg del mes 
de novembre, 
coincidint amb la 
celebració del 25 
de novembre.

Durada de 
l’activitat: 

El taller consta d’una 
sessió d’una hora 
o hora i mitja de 
duració, en funció 
del grup o de les 
necessitats del 
centre.

Cost: 
Gratuït. (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
ESPAI DONA
A/e: serveidinamitzacio@ayto-burjassot.es 
Tel.: 963 90 67 18 (Pamela Sebastiá Estrela)
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Taller de prevenció de la violència 
de gènere

Descripció de 
l’activitat: 

L’objectiu principal 
d’aquests tallers 
impartits per la 
Policia Local i Espai 
Dona, és sensibilitzar 
els estudiants sobre 
la violència de 
gènere i estimular 
actituds de rebuig 
davant aquestes 
agressions. 

Es comença 
analitzant la 
construcció cultural 
dels rols de gènere, 
perquè l’alumnat 
prenga consciència 
de les pròpies 
actituds sexistes. 
Posteriorment, 
s’aprofundeix en 
les relacions de 
parella durant 
l’adolescència, 
analitzant mites de 
l’amor romàntic, 
el “abús” de les 
noves tecnologies, 
etc., de manera 
que aprenguem 
a diferenciar el 

que és amor del 
que pot arribar 
a ser una relació 
en la qual existeix 
maltractament. 

En tot moment es 
procura que el taller 
es desenvolupe a 
partir d’activitats 
lúdiques, mitjançant 
dinàmiques de grup 
que promoguem 
la participació de 
l’alumnat, a través 
de la realització 
d’exercicis en els 
quals se’ls demana 
que verbalitzen, a 
través de debats 
oberts, les seues 
opinions, creences, 
preocupacions, 
dubtes, etc.

Població a la qual 
va adreçada: 

El taller va dirigit 
a joves de 2n i 3r 
d’ESO, de 13 i 14 
anys.

Aquest col·lectiu 
ha sigut triat per 
tractar-se d’un 

grup que comença 
a tenir les seues 
primeres relacions 
de parella i trobar-
se en un procés 
de formació de 
les seues creences 
i actituds, per la 
qual cosa resulta 
convenient afavorir 
en ells la reflexió i el 
qüestionament quant 
als mites i creences 
existents entorn de 
l’amor, les relacions 
entre xics i xiques i la 
violència de gènere.

Temporalització: 

De gener a maig de 
2018.

Durada de 
l’activitat: 

Dues sessions per 
aula, amb una 
duració de 50 
minuts, en horari 
que determine el 
professorat. 

En la primera sessió 
del taller es pretén 
portar a l’alumnat 
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Taller de prevenció de la violència 
de gènere

a la reflexió i a la 
conscienciació de 
la vivència dels 
rols sexistes, com 
a determinants 
en les relacions 
afectives-sexuals, i 
com es veurà en la 
sessió següent, com 
a causa principal 
de la violència de 
gènere. 

La segona 
sessió se centra 
fonamentalment en 
la prevenció de la 
violència de gènere, 
la identificació dels 
primers senyals que 
poden donar lloc 
a una situació de 
maltractament, i la 

reflexió entorn de les 
relacions afectives 
de parella, a partir 
d’exemples propers 
a la realitat de la 
joventut.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
ESPAI DONA
A/e: serveidinamitzacio@ayto-burjassot.es 
Tel.: 963 90 67 18 (Pamela Sebastiá Estrela)
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Tallers Escolars per a la Sensibilització en 
matèria d’Igualtat d’Oportunitats

Descripció de 
l’activitat: 

Es tracta de tallers 
que tenen com 
objectiu principal  
promoure la 
igualtat de gènere 
i oportunitats entre 
xiquets i xiquetes. 

Amb aquest 
objectiu, als tallers es 
realitza una primera 
introducció dels 
conceptes generals 
relacionats amb la 
igualtat de gènere, 
es parla de com es 
construeixen els rols 
sexuals per a homes 
i dones i s’analitzen 
els usos del temps 
en l’àmbit familiar i 

domèstic, etc. 

En definitiva, es 
tracta que l’alumnat 
prenga consciència 
de les diferències 
en què són educats 
xics i xiques, per 
a afavorir que 
siguen crítics amb 
les desigualtats que 
els limiten i siguen 
protagonistes a 
l’hora de construir 
una trajectòria 
vital sense 
condicionaments 
sexistes.

Població a la qual 
va adreçada: 

Alumnes de 3r de 
primària.

Temporalització:

D’octubre de 2017 a 
maig de 2018.

Durada de 
l’activitat: 

Dues sessions de 45 
minuts cadascuna 
en horari lectiu a 
determinar pels 
professors. 

Els tallers es 
realitzaran 
mitjançant una 
metodologia activa 
i participativa 
realitzant debats, 
activitats grupals, 
anàlisis de la realitat 
social, lectures, 
projeccions, etc.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
ESPAI DONA
A/e: serveidinamitzacio@ayto-burjassot.es 
Tel.: 963 90 67 18 (Pamela Sebastiá Estrela)



REGIDORIA DE
SERVEIS 
SOCIALS

Els seus objectius son: disminuir 
l’ús de drogues i donar suport a 
les famílies en tot allò relacionat 
amb les conductes addictives, 
mitjançant tasques educatives i 
preventives en l’àmbit escolar.

La Unitat de Prevenció en 
Conductes Addictives de 
Burjassot és un programa 

municipal especialitzat de 

l’Ajuntament de Burjassot, que 

té com a tasca la prevenció de 

drogodependències promovent 

hàbits de vida saludables i 

millorant el benestar social de la 

família, als centres educatius i a la 

societat.

UPCCA
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Treballant a Primària

Descripció de 
l’activitat:

El pas de primària 
a secundària 
suposa un canvi 
important que pot 
desestabilitzar els 
xiquets i les xiquetes 
i és un factor de risc. 

Des de la UPCCA 
volem previndre i 
ajudar-los en aquest 
pas que han de 
donar.

Treballem 
la cohesió 
de grup i les 
relacions d’amistat. 
Donem suport a 
l’autoconeixement i 
al tancament 

d’una etapa i l’inici 
d’altra.

Població a la qual 
va adreçada: 

Alumnat de 5è i 6è 
de primària de tots 
el centres educatius 
de Burjassot.

Temporalització: 

Curs acadèmic 
2017/2018

Durada de 
l’activitat: 

1 hora de duració.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
UPCCA Burjassot. 
A/e: upccaburjassot@ayto-burjassot.es
Tel.: 96 316 05 38 (M. Eugènia Giménez)
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Noves Tecnologies

Descripció de 
l’activitat:

La UPCCA treballa 
les conductes 
addictives i les noves 
tecnologies poden 
acabar convertint-se 
en un problema si no 
coneixem els seus 
perills i en fem un 
mal ús. 

Treballem amb els 
xiquets i les xiquetes 
perquè coneguen 
tant la part positiva 
d’un bon ús, com la 
negativa d’un mal ús 
de les tecnologies. 
Sempre des de la 
seua perspectiva 
i un punt de vista 

empàtic. Amb 
una metodologia 
participativa 
i integradora, 
adequada al nivell 
maduratiu dels 
menors.

Població a la qual 
va adreçada: 

Alumnat de 5è i 6è 
de primària de tots 
el centres educatius 
de Burjassot.

Temporalització: 

Curs acadèmic 
2017/2018

Durada de 
l’activitat: 

1 hora de duració.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
UPCCA Burjassot. 
A/e: upccaburjassot@ayto-burjassot.es
Tel.: 96 316 05 38 (M. Eugènia Giménez)
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Aprofundint en Secundària

Descripció de 
l’activitat:

La mitjana d’edat 
en l’inici del consum 
de drogues al 
nostre país està 
en els 13-14 anys. 
D’ací la importància 
de treballar la 
prevenció a l’institut.

El treball comença 
a primer d’ESO i se 
li dóna continuïtat 
fins a quart 
d’ESO. Iniciant les 
sessions en una 
línia que va des 
d’una estratègia 
preventiva més 
inespecífica a una 
més específica. 

Sempre adaptant-lo 
al centre i als menors 
i les menors amb els 
i les que interactuem.

1r ESO. 
Adolescència.

2n ESO. Conductes 
disruptives.

3r ESO. Drogues 
legals.

4t ESO. I tu què 
penses?

(El nivell s’adapta 
a cada grup, ja 
que pot arribar a 
ser molt diferent 
el coneixement o 
la maduresa dels 
alumnes).

Població a la qual 
va adreçada: 

Alumnat de 1r, 2n, 
3t, 4t d’ESO de tots 
els centres educatius 
de secundària de 
Burjassot.

Temporalització: 

Curs acadèmic 
2017/2018

Durada de 
l’activitat: 

1 hora de duració 
per sessió.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
UPCCA Burjassot. 
A/e: upccaburjassot@ayto-burjassot.es
Tel.: 96 316 05 38 (M. Eugènia Giménez)
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Oci i temps lliure saludable

Descripció de 
l’activitat:

Activitats amb un 
clar component 
lúdic, amb les quals 
volem mostrar als 
xiquets i les xiquetes, 
maneres saludables i 
divertides de passar 
el temps d’oci. Ja 
que és en aquests 
temps, quan hi ha 
més probabilitat de 
caure en situacions 
de risc.

- Taller de grafiti.

- Taller de begudes 

saludables “Beu sa, 
viu sa”.

- Taller/exhibició 
de batucada, 
percussió… (en 
funció del pressupost 
de la UPCCA 
Burjassot).

- Cinema i compartir. 

Població 
a la qual va 
adreçada: 

Alumnat dels centres 
educatius de 
primària i secundària 
de Burjassot.

Temporalització: 

Curs acadèmic 
2017/2018

Durada de 
l’activitat: 

Depèn de l’activitat 
concreta i en el marc 
on es desenvolupa.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
UPCCA Burjassot. 
A/e: upccaburjassot@ayto-burjassot.es
Tel.: 96 316 05 38 (M. Eugènia Giménez)
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El cafè de hui el pague jo

Descripció de 
l’activitat:

Tallers per a pares 
i mares, inclosos a 
l’Escola de Pares 
i Mares (si la té el 
centre), o formant 
una des d’El cafè de 
hui el pague jo. 

És important crear 
un grup on hi haja 
cohesió i els pares 
i mares es senten 
partícips del procés 
formatiu, i fins i 
tot es puga crear 
una pròpia xarxa 
independent. 

Es tracta de 
compartir inquietuds 
similars de manera 

que el grup partícip 
tinga suport i igualtat 
de condicions amb 
la resta del grup. Les 
temàtiques a tractar 
seran proposades 
pels pares i les 
mares, entre les 
quals podrien estar:

- Com fomentar els 
hàbits d’autonomia 
personal als 
xiquets i xiquetes 
menuts i menudes 
(alimentació, son…).

- La comunicació 
positiva a la família.

- El 
desenvolupament de 
l’autoestima.

- Normes i límits a la 
conducta dels i dels 
xiquets i les xiquetes; 
com establir-los i els 
seus efectes.

- El joc i la 
creativitat.

- Educació de la 
sexualitat.

- L’adquisició dels 
valors: influència de 
pares i mares. 

- Afavorir la 
intel·ligència des del 
factor emocional. 

- Prevenció del 
fracàs escolar. 

- Noves tecnologies.

- Altres.
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El cafè de hui el pague jo

Els tallers es 
realitzarien dins 
de l’horari que 
s’acordarà entre la 
UPCCA Burjassot i 
els pares i mares. 

El lloc de realització 
seria el més còmode 
per a ells i elles, ja 
siga el mateix centre 
o a les instal·lacions 
de les quals disposa 
l’Ajuntament en tot el 
municipi.

Població a la qual 
va adreçada: 

Pares, mares i/o 
AMPA de tots els 
centres educatius de 
primària.

Temporalització: 

Una sessió 
mensual durant 
el curs acadèmic 
2017/2018

Durada de 
l’activitat:

D’una hora i mitja 
a dues hores de 
duració per sessió.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
UPCCA Burjassot. 
A/e: upccaburjassot@ayto-burjassot.es
Tel.: 96 316 05 38 (M. Eugènia Giménez)





Regidoria de 
promoció del valencià

adult, i també cursos de llengua, 
concursos, tallers, clubs de 
lectura, etc.

Finalment, Aviva pretén ser l’espai 
de referència per als burjassoters 
i les burjassoteres relacionat 
amb qüestions vinculades a l’ús i 
l’aprenentatge del valencià, per 
la qual cosa l’oficina es posa 
a la disposició de qualsevol 
persona que vulga informació o 
suggeriments vinculats a la major 
presència del valencià en la vida 
del poble.

La regidoria de Promoció 
del Valencià, a través de 
l’Agència de Promoció del 

Valencià Aviva, té com a objectius 
promocionar la llengua pròpia en 
tots els àmbits amb campanyes 
de promoció de la llengua als 
comerços, a les escoles, a les 
falles i a les associacions de 
Burjassot en general, etc.

Des d’Aviva, a més, es programen 
activitats d’oci en valencià, tant 
adreçades a la població escolar 
de tots els nivells com les que 
van dirigides al públic jove o 

AVIVA
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Estellés per píxels  #ExP

Descripció de 
l’activitat: 

Un mural d’Estellés 
serà fet de l’1 al 
5 de novembre a 
Burjassot. 
Un foto pixelada 
d’Estellés serà 
l’excusa per a 
acostar-nos a la 
seua obra, perquè, 
atenció!, cada píxel 
serà un poema 
de l’escriptor 
burjassoter. 

 
Les escoles podeu 
participar enviant 
poemes. Els més 
votats rebran un val 
per a la compra de 
llibres a les botigues 
de Burjassot. 

www.burjassot.org/
aviva/ExP

Població 
a la qual va 
adreçada: 

Alumnat de tots els 

centres educatius, 
en les etapes d’ 
Educació Primària, 
ESO i Batxillerat.

Temporització: 

Lliuraments fins al 15 
d’octubre via web.

Cost:
Gratuït 

Contacte:
AVIVA Burjassot
A/e: aviva@ayto-burjassot.es
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)



31

Felicidari culinari 2018

Descripció de 
l’activitat: 

Part segona 
del Felicidari. 
Encoratgem els 
alumnes de 5è 
de primària per 
a cuinar amb els 
seus avis. Caldrà 
que redacten la 
recepta en valencià 
i facen un dibuix 
del resultat final. 
Les millors receptes 
acompanyades 
de dibuix formaran 
part d’un llibre 
que s’oferirà a les 
escoles participants.

Població a la qual 
va adreçada: 

Alumnes de 5è 
d’ Educació 
primària.

Temporització: 

Des de setembre de 
2017 fins a  febrer 
de 2018.

Cost: 
Gratuït 

Contacte:
AVIVA Burjassot
A/e: aviva@ayto-burjassot.es
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)



32

Taller «Com es fan els llibres»

Descripció de la 
campanya: 

La relació que cada 
lector estableix 
amb el llibre com 
a objecte pot 
ser molt diversa, 
segons l’edat i 
la personalitat. 
Hi ha llibres que 
emocionen, altres 
que fan ganes de 
menjar-se’ls, hi ha 
llibres grans i llibres 
menuts, n’hi ha de 
prims i de grossos... 
Però, com es fa un 
llibre? En aquesta 
sessió, adaptada 
segons l’edat, els 
alumnes descobriran 
com es fa un llibre, 

des de l’escriptura 
de l’original per 
part de l’escriptor 
fins a l’arribada a la 
llibreria.

Població a la qual 
va adreçada: 

Alumnat d’ESO i 
Batxillerat

Temporització: 

Primera quinzena de 
novembre. 

Cal confirmar fins al 
30 de setembre.

Cost:
Gratuït 

Contacte:
AVIVA Burjassot
A/e: aviva@ayto-burjassot.es
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)
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Cursos de valencià per a famílies de 
fills escolaritzats

Descripció de 
l’activitat: 

Oferir cursos de 
valencià en horari 
escolar de vesprada 
a les famílies dels 
alumnes escolaritzats 
a les escoles de 
Burjassot.

Aquestes classes es 
faran a la mateixa 
escola per a facilitar 
els pares interessats 
a assistir-hi en 
horaris compatibles 
amb els dels seus 
fills. La finalitat última 
és donar eines als 
pares per a ajudar 

als fills i alhora 
poder certificar-se 
en valencià.

* Activitat subjecta 
a disponibilitat de 
personal.

Població a la qual 
va adreçada:

Famílies amb 
alumnes escolaritzats 
a Burjassot

Segons demanda, 
preferentment 
A2 (oral) i B1 
(elemental).

Temporització: 

Des d’octubre de 

2017 fins a abril de 
2018.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
AVIVA Burjassot
A/e: aviva@ayto-burjassot.es
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)
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Carta als Reis d’Orient

Descripció 
de la 
campanya: 

Distribució de cartes 
als Reis d’Orient 
en valencià per 
a treballar-les en 
l’aula.

Població 
a la qual va 
dirigida: 

Alumnes d’ Educació 
primària. 

Temporització:

Cal indicar el 
nombre de cartes 
que voleu abans del 
15 de novembre.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
AVIVA Burjassot
A/e: aviva@ayto-burjassot.es
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)
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Cinema en valencià 2017-2018

Descripció de 
l’activitat: 

Organització 
del cinema en 
valencià per a les 
escoles. Elecció de 
continguts i unitats 
didàctiques per a 
treballar a l’aula.

Població a la qual 
va adreçada:

Alumnat d’Educació 
infantil, primària i 
secundària.

Temporització: 

Entre Falles i Pasqua.

Durada de 
l’activitat:

Una sessió d’entre 
una hora i una hora 
i mitja.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
AVIVA Burjassot
A/e: aviva@ayto-burjassot.es
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent) 



36

Concurs Sambori 2018 i lliurament 
de premis

Descripció de 
l’activitat: 

Concurs de 
narrativa escolar 
/ Organització 
del lliurament dels 
premis Sambori 
2017, una vegada 
seleccionats els 
escrits guanyadors 
del Sambori local 
de Burjassot.

Població a la qual 
va adreçada:

Alumnat d’Educació 
infantil, primària i 
secundària.

Temporització: 

Abril de 2018.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:

CONCURS
Escola Valenciana
Mercè Martínez
hortanord@fev.org

PREMIS
AVIVA Burjassot
A/e: aviva@ayto-burjassot.es 
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)
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Lliga de debat

Descripció de 
l’activitat: 

És una competició 
en la qual diversos 
equips d’estudiants 
de 4t d’ESO, 
batxillerat i cicles 
formatius de diferents 
centres docents 
debaten sobre 
un tema polèmic i 
d’actualitat.

L’activitat pretén 
fomentar l’ús de 
la paraula entre 
els estudiants, 
sota el format 
d’un enfrontament 
dialèctic entre 
diversos equips, 
en el qual s’ha de 

defensar una posició 
a favor o en contra 
sobre un tema 
d’actualitat, i on es 
valoren capacitats 
com el treball en 
equip, la solidesa de 
les argumentacions, 
la fluïdesa en la 
intervenció i la 
correcció tant 
semàntica com 
formal.

La finalitat és 
crear un espai 
de formació on 
els estudiants 
aprenguen a parlar 
en públic, a fer 
equip i a saber 
defensar un tema 
tant a favor com 

en contra, utilitzant 
el valencià com a 
llengua vehicular.

Població a la qual 
va adreçada:

ESO i Batxillerat

Termini 
d’inscripcions: 

Termini d’inscripció 
10 de novembre.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
AVIVA Burjassot
A/e: aviva@ayto-burjassot.es 
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)
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Llegir és divertit

Descripció de la 
campanya: 

«Llegir és divertit!» 
és com es diu esta 
campanya de 
foment de la lectura 
en valencià (feta ja 
al 2014) adreçada 
a l’alumnat de 6è 
de primària dels 
centres escolars de 
Burjassot.

Amb uns títols de 
llibres en valencià  
triats i consensuats 
amb els docents, 
cada alumne 
té una lectura 
assegurada per al 
curs; els mestres i les 
mestres disposen 

de material per a 
treballar-los (els 
dossiers didàctics 
que l’editorial ens 
pot proporcionar) 
des del vessant 
didàctic, i tenen fins 
a l’abril per a triar 
i desenvolupar el 
projecte concret 
amb què volen 
participar en el 
concurs –aprofundint 
així en el vessant 
més pedagògic de 
la campanya.

FASE 1

Lectura

Es proposa a les 
escoles els llibres 
de lectura següents 

per al curs de 6è de 
primària:

FASE 2

Unitat didàctica

Aviva Burjassot vos 
ofereix una proposta 
didàctica per a
fer-la amb els 
alumnes a l’aula 
sobre els llibres.

FASE 3

Concurs de 
microrelats

El treball final és 
la redacció d’un 
microrelat que 
entrarà en fase de 
concurs. El microrelat 
tindrà un màxim de 
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Llegir és divertit

150 paraules i en el 
fitxer adjunt que se 
vos facilita es donen 
algunes indicacions.

FASE 4

Premis i divertiment

En aquest concurs 
es triarà els millors 
relats per a 
convertir-los en un 
llibret en paper i 
digital. 
A més a més, hi 
haurà un premi 
global d’animació 
per a tots els 
participants.

Població a la qual 
va adreçada: 

Alumnes de 6è de 

primària.

Temporització: 

Per a decidir 
participar-hi: fins al 
novembre 2017.

Lliurament de 
projectes: segona 
quinzena d’abril.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
AVIVA Burjassot
A/e: aviva@ayto-burjassot.es
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)





Regidoria de
policia local i

seguretaT ciutadana

Local és un agent educatiu, 
persona coneguda pels alumnes i 
les alumes, un model a seguir, que 
és un professional i i a la mateixa 
vegada un ciutadà, per la qual 
cosa comprèn les necessitats dels 
altres.

La Policia Local per la seua 
proximitat a la ciutadania i en 
concret als menors, en realitzar 

els passos escolars en el municipi, 
és coneixedora dels principals 
problemes en la població, i per 
tant és la més apropiada per a 
treballar en la prevenció, impartint 
xarrades en els centres escolars, 
ja que el civisme i el respecte a 
les normes ha d’adquirir-se des 
de primerenca edat. La Policia 

POLICIA LOCAL
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Agent tutor

Descripció de 
l’activitat: 

Projecte que naix 
per a millorar la 
convivència en 
l’entorn escolar, 
detectant i 
prevenint conductes 
antisocials que 
puguen pertorbar 
el benestar comú  
així com tractant 
de resoldre els 
conflictes que 
puguen sorgir.

A més a més, la 
Policia Local es 
considera un agent 
educatiu. Per això, 
els centres educatius 
poden disposar 

d’aquests agents per 
a donar xarrades 
a l’alumnat amb 
una expectativa 
de prevenció 
del conflicte. 
Tanmateix, es pretén 
que el Policia es 
considere una 
persona coneguda 
no tan sols pels 
alumnes, sinó 
també per tota la 
comunitat educativa 
de Burjassot 
(professorat, famílies, 
veïns, etc.)

Població a la qual 
va adreçada: 

Alumnes d’educació 
infantil, primària i 

secundaria.

Temporalització: 

Durant el curs 
escolar 2017/2018.

Durada de 
l’activitat: 

2 hores aprox.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
POLICIA LOCAL BURJASSOT
Araceli Pereira Molina - Inspectora de la Policía Local de Burjassot. 
A/e:coordinadora013@ayto-burjassot.es
Telèfon: 96 364 21 25/ 661 69 33 92
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Educació vial

Descripció de 
l’activitat: 

L’educació vial és 
el desenvolupament 
de coneixements, 
habilitats, hàbits, 
comportaments i 
actituds necessàries 
per a relacionar 
l’entorn de les 
persones amb la 
problemàtica del 
trànsit, amb
l’objectiu de
reduir la taxa 
d’accidentalitat. 
La seguretat 
vial consisteix 
a minimitzar 
els accidents i 
l’educació vial 
és una eina per 

a aconseguir la 
seguretat vial.

Població a la qual 
va adreçada: 

Alumnes de tercer 
de primària i quart 
de secundària.

Temporalització: 

Una xarrada durant 
el curs escolar 
2017/2018.

Durada de 
l’activitat:

50 minuts.

Cost:
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
POLICIA LOCAL BURJASSOT
Araceli Pereira Molina - Inspectora de la Policía Local de Burjassot. 
A/e:coordinadora013@ayto-burjassot.es
Telèfon: 96 364 21 25/ 661 69 33 92
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Animals de companyia: cures i 
obligacions

Descripció de 
l’activitat: 

A fi d’afavorir 
la convivència 
ciudatana, el 
respecte per les 
normes i els animals 
de companyia s’han 
preparat aquestes 
xarrades, en les 
quals s’explica la 
normativa de 
l’Ordenança 
d’animals de 
companyia de 
l’Ajuntament 
de Burjassot, 

l’ús adequat 
de pipicans, el 
transport d’animals, 
les peculiaritats 
dels animals 
potencialment 
perillosos... 
També es pretén 
conscienciar els 
menors en relació 
amb els animals 
abandonats i 
maltractats i amb 
l’adopció animal, 
i se’ls informa de 
l’existència de la 
Societat Protectora 

d’Animals de 
Burjassot.

Població a la qual 
va adreçada: 

Alumnes de quart de 
primària.

Durada de 
l’activitat:

50 minuts.

Cost:
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
POLICIA LOCAL BURJASSOT
Araceli Pereira Molina - Inspectora de la Policia Local de Burjassot. 
A/e:coordinadora013@ayto-burjassot.es
Telèfon: 96 364 21 25/ 661 69 33 92
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Ús adequat d’Internet i xarxes 
socials

Descripció
de
l’activitat: 

Davant la recent 
incorporació a la 
nostra societat de les 
denominades xarxes 
socials i l’existència 
de possibles riscos 
com l’assetjament 
cibernètic i 
correu brossa es 
veu necessari la 
necessitat de fer 
arribar a les noves 

generacions i també 
a pares preocupats, 
el possible perill en 
la xarxa.

Població
a la qual va 
adreçada: 

Alumnes de cinquè i 
sisè de primària.

Temporalització: 

Una xarrada durant 
el curs escolar 
2017/2018.

Durada de 
l’activitat:

1 h i 30 minuts, 
aproximadament.

Cost:
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
POLICIA LOCAL BURJASSOT
Araceli Pereira Molina - Inspectora de la Policia Local de Burjassot. 
A/e:coordinadora013@ayto-burjassot.es
Telèfon: 96 364 21 25/ 661 69 33 92



46

Productes pirotècnics: normativa i 
recomanacions

Descripció de 
l’activitat: 

Amb l’entrada de 
la nova normativa 
europea i per 
tant la normativa 
espanyola sobre ús 
d’artificis pirotècnics 
i en evitació que 
ja no siga una 
simple denúncia 
administrativa sinó 
la de tractar d’evitar 
danys personals 
en les xarrades en 
els centres escolars 
es tracta d’explicar 
la normativa quant 
a l’edat mínima 
requerida per a 
cada categoria de 
coets i tronadors. 

Aconseguir que els 
menors coneguen 
l’ús del producte 
que ve reflectit pel 
fabricant. Zones 
d’utilització dels 
artificis. Mesures 
de seguretat i 
consells d’una 
bona convivència. 
Establiments on 
comprar-los i com 
poder adquirir-los.

Població a la qual 
va adreçada: 

Alumnes de cinquè i 
sisè de primària.

Temporalització: 

Una xarrada al llarg 
del curs escolar.

Durada de 
l’activitat:

50 minuts.

Cost:
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
POLICIA LOCAL BURJASSOT
Araceli Pereira Molina - Inspectora de la Policia Local de Burjassot. 
A/e:coordinadora013@ayto-burjassot.es
Telèfon: 96 364 21 25/ 661 69 33 92



Regidoria de 
medi ambient 

urbans, naturals i agrícoles i per la 
lluita contra els efectes del canvi 
climàtic.

La conscienciació al voltant d’un 
dels recursos més importants que 
tenim a Burjassot que és l’Horta, 
la qual s’ha de incloure des de la 
infantesa. L’escola, en aquest cas, 
és l’espai ideal per a aconseguir 
el màxim d’eficiència.

La regidoria de Medi Ambient, 
per mitjà de l’Oficina de 
Sostenibilitat local, té com 

a eix principal ser un punt de 
referència ambiental a Burjassot.

Un dels seus objectius és integrar 
en l’activitat municipal els nous 
criteris que han de vetlar pel 
respecte al medi ambient i 
els recursos naturals; per la 
conservació i millora dels hàbitats 

OFICINA DE SOSTENIBILITAT LOCAL
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Rutes  guiades per l’Horta

Descripció 
de 
l’activitat: 

L’horta de València 
té unes especials 
connotacions 
històriques, 
ambientals i 
culturals, es tracta 
d’un paisatge únic, 
antròpic, fruit de la 
relació entre l’ésser 
humà i el territori 
que conforma una 
de les terres més 
riques i productives. 
A Burjassot, 
particularment, 
disposem d’un 
seguit d’elements 
patrimonials: 
alqueries àrabs, 

viles, cases de 
llauradors o 
alqueries 
modernes, motors, 
un molí, etc.

Rutes guiades 
per l’horta, amb 
l’explicació del 
guia del patrimoni 
cultural, hidràulic, 
arquitectura 
tradicional i els 
cultius de temporada 
en Burjassot.

Població a 
la qual va 
adreçada: 

Adreçat a grups de 
25 alumnes, primària 
i secundària.

Temporalització: 

Durant tot el curs 
escolar 2017/18.

Durada de 
l’activitat: 

2 hores.

Cost: 
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
OFICINA DE SOSTENIBILITAT LOCAL
A/e: agenda21@ayto-burjassot.es
Tel.: 963649515 (Mari Cruz Expósito / Daniel Gómez)
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Dia de l’Arbre

Descripció 
de 
l’activitat: 

El Dia de l’Arbre 
es celebra el 31 
de gener com a 
recordatori de la 
importància dels 
arbres en general i 
sobretot en el medi 
urbà. L’activitat 
es fa amb la 
coordinació amb la 
Brigada Municipal 
i la regidoria de 
Serveis municipals. 
Consisteix en la 
plantació d’arbres 
en un parc o jardí 
municipal, amb 
l’ajuda del personal 
encarregat de 

la jardineria i 
explicacions de 
les espècies que 
es planten i el seu 
paper en el medi 
ambient.

Plantació d’un arbre 
per grup en un jardí 
o parc municipal. 
Si és en La Granja, 
es poden coordinar 
amb L’Associació 
Cultural Ferroviària i 
fer un viatge al tren.

Població 
a la qual va 
adreçada: 

Adreçat a alumnes 
de primària i 
secundària.

Temporalització: 

31 de gener de 
2018.

Durada de 
l’activitat: 

2 hores.

Cost:
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT D’ESPAI I 
DE PERSONAL DE LA BRIGADA D’OBRES)

Contacte:
OFICINA DE SOSTENIBILITAT LOCAL
A/e: agenda21@ayto-burjassot.es
Tel.: 963649515 (Mari Cruz Expósito / Daniel Gómez)
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Mini-taller d’hort

Descripció de 
l’activitat: 

Taller adreçat a 
alumnes de primer i 
segon cicle d’infantil, 
que consta de 
la plantació d’un 
producte d’horta 
segons temporada 
que es duran a 
casa, amb l’objectiu 
que assolisquen i 
puguen transmetre 
a les famílies la 
conscienciació 
de l’horta com a 
proveïdor de menjar 
habitual i el respecte 
al treball agrícola.

Població a la qual 
va adreçada: 

Alumnes de primer 
i segon cicle 
d’educació infantil.

Temporalització: 

Durant tot el curs 
escolar 2017/18.

Durada de 
l’activitat: 

2 hores.

Cost:
Gratuït (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I DE PERSONAL)

Contacte:
OFICINA DE SOSTENIBILITAT LOCAL
A/e: agenda21@ayto-burjassot.es
Tel.: 963649515 (Mari Cruz Expósito / Daniel Gómez)
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Tallers de reciclatge i 
reutilització de residus  

Descripció de 
l’activitat: 

Oferiment de 
tallers d’informació 
específics sobre 
reutilització i 
reciclatge de 
residus. 

Població a la qual 
va adreçada: 

Alumnes d’educació 
infantil, primària i 
secundària.

Temporalització: 

Per definir.

Durada de 
l’activitat: 

Per definir.

Cost: 
Gratuït

Organitzat per:
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic y 
Desenvolupament Rural.
Contacte:
reciclaconloscincosentidos.com





Regidoria de 
JOVENTUT

documentació i oferir-te un 
assessorament personalitzat.És un Centre d’Informació 

Juvenil (CIJ). Un servei 
depenent de la regidoria de 

Joventut de Burjassot que, situat 
en la Casa de Cultura, t’ofereix 
un servei públic i gratuït per a 
informar-te dels temes relacionats 
amb la joventut, facilitar-te 

L’AGÈNCIA JOVE DE BURJASSOT
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Internet Segura

Descripció: 

Projecte de 
voluntariat on els 
alumnes d’ESO 
reben classes 
formatives per a, 
després, convertir-
se en mestres i 
ensenyar als seus 
companys de 
menor edat com 
accedir, des d’una 
posició segura i 
responsable, a la 
xarxa de xarxes, 
Internet. Internet 
Segura té com a 
objectiu garantir 
l’ús correcte i 
constructiu de les 
TIC.

Població a 
la qual va 
adreçada: 

Alumnes 
d’educació 
secundària.

Temporalització: 

Curs escolar 
2017/2018.

Durada de 
l’activitat: 

Per definir.

Cost: Gratuït. (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte:
Agència Jove (Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot)
A/e: ferran.marti@imcjb.net
Tel: 96 316 06 30 (Ferran Martí)





Regidoria de 
benestar animal

La Societat Protectora 
d’Animals de Burjassot: la 
S.P.A.B. està formada per un 
grup de persones voluntàries 
que treballen cada dia per a 
atendre els animals que es troben 
en situació de desprotecció 
i/o maltractament. Amb les 
actuacions que es porten a 
terme, es pretén no sols garantir 
una segona oportunitat als 
animals que arriben, si no també 
sensibilitzar a la població sobre 
aquesta realitat.

La regidoria de Benestar 
Animal naix amb un doble 
objectiu: d’una banda, pretén 

defensar els drets dels animal que  
habiten al nostre municipi i d’altra 
banda, fer tots els possibles per 
a convergir el benestar animal i 
la seua integració en la vida i els 
espais públics.

Amb la intenció de materialitzar 
aquests objectius i amb la 
col·laboració de la Societat 
Protectora d’animals, la regidoria 
de Benestar Animal ofereix la 
següent acció formativa als 
centres escolar de Buejassot.

SOCIETAT PROTECTORA D’ANIMALS
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Programa de Sensibilització 
Animal

Descripció de 
l’activitat: 

El contingut de 
l’activitat es divideix 
en tres parts: 
conèixer la S.P.A.B. 
i alguns dels seus 
gossos i gats; fer 
un Role-Playing 
per presentar-se 
correctament a 
un animal; i, per 
últim, apropar-se 
al llenguatge caní 
i felí mitjançant 
el joc lúdic i 
participatiu. Els 
continguts de les tres 
parts de l’activitat 
estan enfocats a 
previndre situacions 
de desprotecció 

i maltractament. 
Per aquest motiu 
es planteja d’una 
manera positiva 
i amb l’objectiu 
que els xiquets i 
xiquetes coneguen 
un poc millor el seu 
company.

Població a la qual 
va adreçada: 

Alumnat de 5è i 6è 
d’educació primària 
i 1er curs d’ESO.

Temporalització: 

Durant tot el curs 
escolar 2017/18.

Horari de matins i 
vesprades.

Durada de 
l’activitat: 

Una sessió d’una 
hora i mitja de 
duració.

Cost: 
Gratuït. (ACTIVITAT CONDICIONADA A DISPONIBILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA)

Contacte: 
Correu electrònic: protectoraburjassot@gmail.com
Telèfons de contacte: 655 68 58 59 / 675 74 07 32
Persona de referència: Maria Isabel Coronado Martí
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