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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. TREBALL DE SÍNTESI. PRIMER CICLE. RIU AMUNT, RIU AVALL 

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

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

MATÍ 

 

Excursió a les Fonts del Llobregat 
(ens trobem a Castellar de n’Hug) 

 
Arribada a La Sala 

 

Descoberta del riu Llobregat  
 

Esports d’aventura  
 

TARDA 

 

Descoberta del bosc de La Sala + 
Lectura del paisatge  

 

Visita al Tren del Ciment i Jardins 
Artigas  

 

Tornada a casa  
 

NIT 

 

La conquesta de La Sala 
 

La Sala Party 
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Excursió a les Fonts del Llobregat 

A uns 15km de La Sala hi neix uns dels rius més importants de Catalunya, el Llobregat. Al llarg de l’excursió anirem obtenint una visió general del riu, tant des 
del punt de vista ecològic com del social, i acabarem el recorregut amb la visita del seu naixement. 

 

Descoberta del bosc de La Sala i lectura de paisatge 

En aquesta activitat, farem un recorregut interpretatiu pel bosc de La Sala. Aprendrem a distingir les principals espècies vegetals que el conformen, quina és 
la importància ecològica dels boscos, el paper de l’explotació forestal i també descobrirem el per què hi podem un petit brollador de petroli. A més a més, 
observarem com diversos agents han anat modelant el paisatge amb el pas dels anys i aprendrem a interpretar mapes topogràfics. 

 

La conquesta de La Sala 

A La Sala està poblada per diferents tribus, que fins fa poc vivien en plena harmonia. Els desequilibris ecològics desencadenats pel canvi climàtic ha despertat 
un desig immens de poder i, ara, cadascuna d’elles vol tenir el control absolut de tot el terreny. El caos s’ha imposat a la pau. Aconseguiran les tribus assolir 
el seu objectiu: conquerir La Sala  

 

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 d’una parcel·la de riu per a 
conèixer les seves característiques fisicoquímiques (mesurarem la temperatura, calcularem la velocitat i calcularem el cabal, entre d’altres paràmetres) i 
biològiques (buscarem i identificarem la fauna i la flora de dins l’aigua). Finalment, a partir de les dades obtingudes, aprendrem a determinar l’estat de salut 
del riu. 

 

Visita al Tren del Ciment i als Jardins Artigas 

El Tren del Ciment era l’encarregat de transportar el carbó que es baixava de les mines del Catllaràs fins a la fàbrica de ciment Asland, propietat d’Eusebi Güell. 
Farem una excursió a peu per arribar a l’estació de “l’Empalme”, on agafarem el tren i seguir el mateix recorregut que feia antigament. A mig camí, pararem 
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a fer una visita guiada pels Jardins Artigas, dissenyats per Antoni Gaudí. En aquesta sortida, veurem quina ha estat l’evolució del ferrocarril des del seus inicis 
i com ha anat influint en la societat. Així com, ens endinsarem en l’arquitectura del modernisme visitant una de les obres d’en Gaudí.  

 

La Sala Party 

A l’última nit de l’estada, farem una vetllada amb diferents dinàmiques d’equip i acabarem amb una mica de música i balls. 

 

Esports d’aventura 

En aquest bloc, els i les joves realitzaran tots un seguit d’activitats esportives: rocòdrom i tirolina, tir amb arc, slack-line, circuit d’orientació o circuit de btt. 
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