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TREBALL DE SÍNTESI. 1r CICLE ESO. PALLARS SOBIRÀ: TERRA D’AIGUA I ENERGIA 

Programa d’activitats  Les Estades  Rialb  El Pallars Sobirà  3 dies/2 nits 
 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

MATÍ 

 

Presentació del TdS 
 

Excursió parc Nacional Aigüestortes 
 
 

Esports s’aventura  
 

TARDA 

 

Situa’t i Descoberta de Rialp 
 

Parc nacional Estany St Maurici 
 

Tornada i 
Adéu-siau! 

NIT 

 

Observació d’estels 
 

Festa final  
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Situa’t i descoberta de Rialp 

Farem una breu introducció de la zona on es localitza la casa de colònies i sobre les característiques i historia del seu entorn i els canvis que han passat al 
llarg dels anys. Farem una descoberta del poble de Rialp on es localitza la casa de colònies.  

 

Observació d’estels 

Ens dirigirem a una zona fosca a prop de la casa on amb l’ajuda dels monitors podrem aprendre a identificar les diferents constel·lacions que es puguin 
veure al cel durant aquella època de l’any. Anirem fins a un dels racons més foscos de la Ruca on podrem veure Orió, el Taure, el Cigne i fins i tot Mart i 
Venus.  

 

Visita parc nacional Aigüestortes i Estany de St maurici 

Situat al cor del Pirineu de Lleida, constitueix la representació més genuïna de l’alta muntanya i és únic per la majestuositat dels seus paisatges i per la 
riquesa de la flora i la fauna que acull. El parc nacional d'Aigüestortes està sembrat d’avets i boscos de pi negre centenaris i el reguen gairebé 200 estanys 
d'alta de muntanya. 

 

Festa final 

Ballarem amb la música actual una bona estona per acomiadar l’estada. 

 

Esports d’aventura 

En funció de l’edat dels participants podrem fer canoes, bosc vertical o rafting a diferents indrets del voltant.   
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