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EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE MITJÀ. DESCOBRIR EL RIU LLOBREGAT 

Programa d’activitats  La Sala   La Pobla de Lillet  el Berguedà  3 dies / 2 nits 
 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

MATÍ 

 

Arribada i instal·lació  
 

Descoberta del riu Llobregat  
 

Joc dels ocells  
 

TARDA 

 

La gimcana del Llobregat  
 

Geocaching naturalista  
 

Tornada a casa  
 

NIT 

 

Els contrabandistes 
 

L’assalt al castell  
  

 

Telèfon de contacte 93 430 16 06 reserves@peretarres.org www.peretarres.org/allotjaments 
 

mailto:fundacio@peretarres.org
http://www.peretarres.org/


                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
Numància, 149 – 151 | 08029 Barcelona | Tel. 93 430 16 06 | fundacio@peretarres.org | www.peretarres.org    
 

La gimcana del Llobregat 

Des de ben antic, el Llobregat ha estat un element molt important de la geografia i societat catalana. En grups, haurem de conduir una gota des del naixement 
del riu fins al mar a través d’un taulell gegant, i un seguit de proves ens convidaran a conèixer d’una manera divertida com és aquest riu al llarg del seu 
recorregut. 

Els contrabandistes 

La proximitat dels Pirineus va afavorir que molta gent de la zona es guanyés la vida transportant contraban d’una banda a l’altra d’aquesta serralada. Per no 
ser enxampats pels carrabiners, la policia de la frontera, solien viatjar de nit i per camins ben feréstecs. A través del joc reproduirem aquestes travesses 
nocturnes, portant mercaderia d’un punt a un altre sense que els carrabiners ens la trobin. 

Descoberta del riu Llobregat 

El curs alt del riu Llobregat, per a molts organismes, és l’entorn ideal per a viure-hi. En aquesta sortida farem un petit estudi del riu per a conèixer com és en 
el tram que passa per sota de La Sala (quina és la temperatura, com calcular la velocitat...) i descobrir quins animals viuen dins les seves aigües. 

Geocaching naturalista 

Des de fa uns anys, s’ha estès arreu del món el geocaching, un joc que consisteix en trobar tresors mitjançant l’ús d’un aparell GPS. A La Sala hem muntat el 
nostre propi geocaching per tal que els infants aprenguin a orientar-se amb aquest sistema, alhora que descobreixen curiositats i passen una estona divertida 
a plena naturalesa. 

L’assalt al castell 

El castell està vigilat per uns guardians molt desperts i astuts. Si el volem assaltar hem d’aconseguir apropar-nos sense que ens reconeguin. Si saben qui som, 
haurem de tornar a començar de nou... 

Joc dels ocells 

Al Parc Natural del Cadí-Moixeró hi viuen diferents tipus d’ocells, els quals s’han adaptat molt bé al seu entorn. A través de diverses proves coneixerem 
diferents trets de les aus i a cadascuna d’elles aconseguirem pistes per descobrir a quin ocell pertany el nostre grup. 
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