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   “Coneguem el Montseny i 
el seu entorn” 

El programa té la finalitat d’apropar als joves/alumnes al 
medi natural i social a través del contacte directe i 
utilitzant el lleure com a eix dinamitzador.  

 El programa proposat no és un crèdit complert, és un conjunt d’activitats les quals 
ajuden a formar el crèdit.  

 El programa és orientatiu, es poden canviar i afegir activitats, ... per crear el 
programa adaptat al centre escolar. 

 En el conjunt de les activitats es treballen els següents àmbits: Lingüístic, matemàtic, 
científic, social, artístic, físic, cultura i valors, i personals. 

 La natura és  ideal per crear un espai de interrelació, d’intercanvi, d’armonia, de 
coneixement, de lleure,...  

Les activitats són  vivencials  i pràctiques!!  No es donen dossier pels alumnes ni “gran sessions 
teòriques”. 

1er dia 
“Montseny Actiu” 
Punt de Trobada: Aula d’entorn Rural Can Bosc (Breda) 
www.canbosc.cat 
Disposa de pàrquing autocar, lavabos, aixopluc,camp de futbol,... . 
Espai on viuen animals de granja i ofereix un espai harmònic. 
 
Dins els espais exteriors delimitats, desenvoluparem l’activitat:  
 
Joc d’Orientació /primers auxilis a la natura 
En petits equips i amb l’ajuda d’un mapa i brúixola, els alumnes 
hauran de localitzar i superar un seguit de proves lúdiques 
amagades pels espais exteriors (Entorn proper delimitat). 
 
“L’activitat fomenta el treball en equip, la 
comunicació i la resolució de conflictes” 
 
Inicialment es farà una introducció de conceptes bàsics 
d’orientació. 
Hi hauran proves lúdiques i preguntes de situacions / resolució 
(primers auxilis, orientació, natura,...). 
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En l’activitat es treballen els següents àmbits: Lingüístic, matemàtic, científic, social, artístic, 
físic, cultura i valors, i personals. 

Durada: 2,5 hores aprox. 
 
HORARI ORIENTATIU: 
10.00 h Arribada a Can Bosc /esmorzar 
11.00 h JOC D’ORIENTACIÓ 
13.30 h  Final activitat  /  comiat educador  / Tornada al centre escolar o us podeu quedar a 
dinar a la zona de pícnic. 
 
2on dia 
Coneguem i observem el Montseny  (Parc natural del Montseny) 
Punt de Trobada: Càmping de Fontmartina  (Fogars de Montclús)  
Situat a la Carretera de Sant Celoni a La Costa del Montseny (Vallès Oriental) 
Curiositat: “1er càmping  obert a l’estat espanyol” 
Disposa de pàrquing autocar, lavabos, aixopluc,... . 
Situat a 800 metres d’alçada, ofereix unes vistes de paisatge meravelloses. 
 
Excursió al Sot de l’Infern 
Itinerari d’interpretació mediambiental on els alumnes coneixeran les 
característiques de la flora, fauna, paisatge i antics oficis que es 
realitzaven a la zona (carbonera,...). 
A l’activitat es treballen els següents àmbits: Lingüístic,  científic, social,  físic, cultura i valors, i 
personals. 
Recorregut planer 
Durada: 2 hores aprox. 
 
Gimcana Fotogràfica 
L’activitat mostrarà als alumnes les tècniques bàsiques per fer fotografies 
a la natura (enquadrament, focus, observació, creativitat ...). 
 
“Es fomenta l’observació , la tranquil·litat, el respecte vers l’entorn, el 
coneixement emocional,... “. 
 
Es realitzaran diferents jocs dinàmics / proves per treballar la fotografia. 

En l’activitat es treballen els següents àmbits: Lingüístic, matemàtic, científic, , artístic, físic,  i 
personals. 

Cada alumne (o entre dos) ha de dur càmera digital (senzilla) o telèfon mòbil (amb bateria 
carregada). 
Durada: 2 hores aprox. 
Observacions: Depenen el número d’alumnes es faran grups rotatius / activitats. 
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HORARI ORIENTATIU: 
09.30 h Arribada al Càmping /esmorzar 
10.00 h EXCURSIÓ   
12.00 h GIMCANA FOTOGRÀFICA 
14.00 h. Final activitats / dinar / temps lliure / comiat educadors 
15.30 h Aprox. Tornada al centre escolar. 
 
3er dia 
“Vallès Rural  Ecològic i Social” 
La jornada contempla dues activitats: 
 
1.Visita al Parc d’activitats Agroecològic de La Tavella  
Punt de Trobada: Parc d’Activitats Agroecològic La Tavella (Cànoves) 
www.latavella.cat 
Projecte de l’Associació per a la Integració Social del Deficient – Centre Especial de Treball 
Viver de Bell-lloc – www.vivelloc.cat 
 
“L’activitat fomenta els valors socioambientals i de l’agricultura ecològica”  
 
La visita constarà en : 
1. Presentació de l’Associació i el Projecte – Què és un centre especial de treball? Què en 
sabem de les persones amb discapacitat? Qui som Viver de Bell-lloc?,... . 
 
2. Descoberta de la finca/horta ecològica – Quins valors té l’agricultura ecològica? Com 
cultivem? Com cuidem el territori i a les persones?  
 
La Tavella és un espai de treball actiu.  
Durada visita: 1 hora aprox. 

En l’activitat es treballen els següents àmbits: Científic, social, artístic, físic, cultura i valors, i 
personals. 

2. A continuació us proposem gaudir d’un espectacle de màgia  i ecologia 
“Aigua un món màgic “ a càrrec del mag Albert Llorens. 
www.albertllorens.net  
"La màgia és un vehicle de comunicació potent: sorprenent i divertit. Està molt bé per passar 
una bona estona però, i si, a més, hi hagués un rerefons didàctic? Albert Llorens ha incorporat 
la vessant didàctica als seus espectacles. I si parlem de la necessitat d’estalviar aigua, separar 
els residus, o de com evitar el canvi climàtic? O si parlem de ciència, des de la naturalesa dels 
processos físics dels estats de la matèria als processos químics? Un espectacle ideal per 
aprendre i gaudir! 
Durada: 1 hora aprox. 
Espai: A la tavella. Espectacle a peu pla. Els joves seuran al terra. 
Idioma: Català, francès o anglès. A escollir. 
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HORARI ORIENTATIU opció La Tavella i espectacle de màgia 
09.00 h Arribada a La Tavella /esmorzar 
09.30 h Visita La Tavella 
10.30/45 h Final visita La Tavella / desplaçament fins a Cardedeu 
11.00 h. Espectacle de màgia 
12.00 h. Final espectacle / final activitat / tornada al centre escolar o dinar a la Tavella o 
desplaçament al  parc públic dels Pinetons a Cardedeu (a 10 minuts amb autocar). 
 
 
 

 

PREUS curs 2018/19: (podeu escollir les activitats que desitgeu) 

Programa 1er dia -  Montseny Actiu a Can Bosc:  11,50 € / alumne 

Programa 2on dia – Coneguem i observem el Montseny: 14  € / alumne 

Programa 3er dia  - Vallès Rural Ecològic i Social:  Visita La Tavella - 8 € / alumne 

                                                                                   Espectacle de màgia: 450 € 
                                                                                           
 
No s’inclou desplaçaments (bus). 
No s’inclou àpats. 
 
Als preus cal afegir el 10 % IVA i el 21 % a l’espectacle de màgia 
 
MATERIAL ESPECÍFIC PER LES ACTIVITATS: 

- Motxilla petita  
- Cantimplora 
- Calçat  i roba còmode adequada a l’època 
-Àpats corresponents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS GENERALS: 
. Adaptem el programa i les activitats al grup d’alumnes i als possibles factors condicionants 
(meteorològics, el propi grup,...).  
. Els professors han d’estar presents en totes les activitats. 
. Per formalitzar la reserva de les activitats cal fer un pagament a compte del  
20 %. La resta es pagarà el primer dia d’activitat. 
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