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Activitats:

Situa’t (a l’escola). C. Soc. i Llg.

Orientació: on tens el nord? 
Com es llegeix un mapa? C. Soc. 

Estat de salut de la riera. Nat., Mat., Llg. i Tec.

El veredicte: Autopista, sí / Autopista, no! EViP.

Activitats:

Situa’t (a l’escola). C. Soc. i Llg.

Estudi del clima de la zona. Nat., C. Soc., EViP. i Tec.

Energies renovables. Nat., Tec. i Llg.

Cicles d’energia al bosc. Nat. i Mat.

Conclusions: dissenyem la nostra casa 
energèticament eficient. EViP. i Llg.

Esports d’aventura: hípica, BTT, tir amb arc, GPS.

Segon cicle: treball de recerca
Cadí-Moixeró: com es gestiona un parc 
natural? 

El Departament de Medi Ambient ha escollit el Parc 
Natural del Cadí-Moixeró per a la realització d’un 
programa pilot amb la intenció de fer un aprofitament 
dels recursos del parc que sigui respectuós i que preservi 
també els valors naturals, un aprofitament sostenible. 
Els alumnes que participin en el crèdit hauran de fer un 
estudi actiu i dinàmic dels recursos del parc (legislació 
del parc natural, d’estudi d’una parcel·la i dels arbres, ús 
social del bosc, proposta d’explotació). 

Activitats:

Estudi de la legislació dels parcs naturals sobre 
l’explotació dels recursos (a l’escola).

Visita al Centre d’Informació del Parc Natural Cadí-
Moixeró.

Els arbres i la fusta.

Esports d’aventura: tir amb arc, BTT, rocòdrom.
           

Primer cicle: treball de síntesi
Riu amunt, riu avall... 
El Consell Comarcal del Berguedà vol editar una guia 
turística de la zona de l’Alt Berguedà, que és la part de 
la comarca inclosa al Parc Natural del Cadí-Moixeró. El 
projecte s’anomena “Riu amunt, riu avall” en homenatge 
al Llobregat, que constitueix l’eix que vertebra la 
comarca. L’escola de natura de La Sala ha decidit oferir 
la seva col·laboració i els alumnes hauran de recollir 
informació sobre les activitats que s’hi desenvolupen 
per dissenyar la guia.

Activitats:

Situa’t: la comarca del Berguedà i el riu Llobregat. 
C. Soc., Nat. i Inf.

Les Fonts del Llobregat. Nat. i C. Soc.

El riu Llobregat. Mat. i Nat.
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   Opció de cursets d’esquí i snowboard 
amb monitors d’esquí titulats
Grups de 10 alumnes per monitor/a. Possibilitat 
d’esquiar o fer snow en qualsevol de les 9 estacions 
d’esquí de la zona (Porte-Puymorens, Masella, Els 
Angles, Font-Romeu, La Molina...). Ampli ventall 
d’activitats après-ski per triar.

Primer i segon cicle: treball de síntesi
Descobriu la Cerdanya
Aquesta comarca pirinenca, a cavall entre Catalunya 
i França, té un munt de possibilitats per descobrir. 
Utilitzarem els recursos que ens ofereix l’espai que ens 
acull per aprendre tot gaudint de l’entorn.

Activitats:

Descoberta de Llívia. C. Soc. i Llg.

Visita al Parc Animalier (Les Angles*). 
Nat. i C. Soc.

Visita a la Fàbrica de Llanes (Arsèguel*). 
Nat. i C. Soc.

Visita al Forn Solar (Odelló*) *. Tec. i C. Soc.

Visita a les Coves de Font Rabiosa*. C. Soc.

* El desplaçament durant les diferents visites es fa en autocar.

Activitats:
Situa’t (a l’escola). C. Soc., Mat., Tec., Nat. i Llg.

L’ofici de llenyataire i els oficis perduts. 
Llg., C. Soc., Mat. i Nat.

Fem d’artesans. C. Soc., EViP. i Tec.

Pagesos i ramaders. C. Soc., EF., Tec., Mat., Llg., EViP.

Cantonigròs. Comerciants i traginers. 
C. Soc., Mat., Llg. i Mús.
- Descoberta de Cantonigròs
- Joc del bescanvi
- Festa Major

Orientació, per no perdre’s pel camí. C. Soc. i Tec.

Meteorologia. Temps que fa avui. Nat.

Els amagatalls d’en Serrallonga. EF., C. Soc. i Llg.

L’ahir i l’avui (a l’escola). EViP. i C. Soc.
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Activitats:

Situa’t. El Baix Penedès, Catalunya.  C. Soc. i Llg.

La població de Calafell. C. Soc. i Mat.

Descoberta d’una platja natural, els Muntanyans de 
Torredembarra. Nat. i C. Soc.

Visita a la Ciutadella ibèrica de Calafell. C. Soc.

Visita al castell de Calafell. C. Soc.

Visita al poble de Calafell. C. Soc.

Visita als aquaris i a la col·lecció de petxines. Nat.

Dissecció d’un peix. Nat.

Visita al port de Vilanova i la Geltrú. Nat. i C. Soc.

Conclusió. Informe sobre la vila de Calafell i la seva 
evolució al llarg de la història. Llg.

Esports d’aventura: vela, caiac, BTT, GPS, tir amb arc.

Activitats:

Orienta’t: situa’t endinsant-te al Montsec.
C. Soc., Llg. i Tec.

Conèixer el Montsec, estudi del paisatge 
i de la vida rural. Nat.

Conèixer les condicions de vida a la terra. 
La meteorologia. Una aproximació al cel de dia.  
C. Soc., Nat. i Tec.

L’Univers: aproximació al cel de nit.  
Nat., Mat., C. Soc. i Tec.

* Visitarem el Centre d’Observació de l’Univers  
del Montsec (COU) 

La robòtica educativa
Una altra manera fascinant d’apropar-se a la descoberta 
de l’univers.
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Activitats:
Estudia i documenta’t: què en sé de l’Àfrica?, què 
en saben al meu poble o ciutat?, què en diu la gent, 
d’aquell continent? Llg., C. Soc., Nat., Mat. i EViP.

Videofòrum. C. Soc. i Llg.

Viatgem al Txad i coneguem la vida en un poblat. 
C. Soc., Nat., Llg. i Tec.

Viatgem a Tanzània, concretament a la ciutat de Dar 
Es Salam. C. Soc., Nat., Llg. i Tec.

Som cooperants: preparació d’un projecte de 
cooperació. Mat., Tec., C. Soc. i Nat.

Passem la frontera. Joc de nit. C. Soc.

La festa africana: dansem al seu ritme  
(activitat de nit). Mús.

Activitats:

Benvinguts a la Konreria! Porteu el passaport? 
C. Soc. i Llg.

Mira, toca i experimenta l’Àfrica. C. Soc., Mat. i Llg.

Fem educació per la pau. Com resoldre un conflicte? 
C. Soc., Nat. i Llg.

Gimcana per l’Àfrica. Coneguem la situació africana. 
C. Soc., Tec., Mat., Llg., EViP.

Comerç just i art africà. Tallers d’instruments i jocs 
africans. EViP., C. Soc. i Mat.

Un món de jocs. Ludoètnia, jocs cooperatius. 
C. Soc., Llg., i EF.

Festa africana (activitat de nit). 
Ens mourem a ritme de Djembé. Mús.
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