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EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE SUPERIOR. LLÍVIA, POBLE DE MUNTANYA 

Programa d’activitats  Anna Maria Janer  Llivia  La Cerdanya  3 dies/2 nits 

 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

MATÍ 

 

Arribada i instal·lació 
Visita al Parc Animalier (Les Angles) 

 

Dinar pícnic 
 

Visita a les coves de Fontrabiosa  

i església de Llívia 

 

Itinerari de descoberta i orientació 

 

TARDA 

 

Un passeig per Llívia  

i la seva història  

 
Tornada i adéu-siau! 

NIT 

 

Els contrabandistes  

 
Festa de comiat  
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Un passeig per Llívia i la seva història 

Farem una volta per Llívia mentre anem fent parades i descobrir la seva història i els raconets que amaga aquest poble muntanyenc. 

Els contrabandistes 

Els comerciants hauran de traslladar els doblons amagats d’una banda a l’altra del camp de joc mentre que els bandolers hauran d’atrapar-los i esbrinar el 

lloc on s’han amagat el dobló. Al cap d’una estona intercanviarem els equips per finalment saber qui ho ha fet millor. 

Visita al Parc Animalier (Les Angles) 

Al Parc Animalier trobem fauna pirinenca en estat semisalvatge. Està ubicat a territori francès a molt pocs quilòmetres de la frontera de Puigcerdà. Cada una 

de les espècies està dins d’un tancat al que s’accedeix a través d’un sistema de portes de seguretat, això a excepció dels óssos, llops i cérvols, els quals s’han 

d’observar des de l’altre costat de la tanca. 

Festa de comiat 

Farem una mica de festa final per acomiadar els dies que hem passat junts tot rient i gaudint amb la música i els amics  

Itinerari de descoberta i orientació      

Aquesta activitat consisteix en conèixer els entorns més directes de la casa a partir d’una ruta d’orientació. Els alumnes aprendran conceptes bàsics sobre la 

vegetació de la zona i les seves propietats. 
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