VISITA MATINAL PER ESCOLES (primària)
CARGOLÍSSIM SÓM UNA GRANJA DE CARGOLS dedicada a la cria de cargols i a la
difusió de valors de la vida a pagès, l'agricultura ecològica, el respecte als animals i la
divulgació de coneixements tècnics sobre la vida del cargol.
L'objectiu de la sortida és realitzar una activitat vivencial en que els/les alumnes
gaudeixin, explorin, experimentin i descobreixin en contacte directe amb els cargols.
Visita SLOW ACTIVITY on el temps i el ritme és lent com un cargol (observar, mirar...),
es realitzarà amb grup classe acompanyat del mestre i amb un monitor-guia.

Destinataris: Educació primària – Màxim 2 classes/dia

HORARI:
10:00 Aprox. Rebuda del grup / Esmorzar
10:30 Inici d'activitat
- El cargol: Anatomia, reproducció i alimentació.
- La granja: Cures i depredadors, cicle anual i recol·lecció.
- Productes: valor gastronòmic, baba de cargol, caviar de cargol, closques..
12:30 Fi de l'activitat i cloenda

Lloc per anar a dinar:
- Parc públic pinetons de Cardedeu (15min amb autocar) GRATUÏT, ACCÉS LLIURE
Instal·lacions: WC públic, parc infantil, zona de pic-nic, pista coberta...
- Ermita de Sant Hilari de Cardedeu (15min a peu) AMB RESERVA
Consultar condicions particulars: http://www.cardedeu.cat
- Aula d'Entorn Rural CAPUXI (5min a peu) 3€/pax. AMB RESERVA
Instal·lacions: Espai privat amb WC, pistes, animals...
Consultar condicions particulars: http://www.capuxi.com

Descripció de l’activitat:
Bon dia nens i nenes avui veniu a la granja a conèixer el món dels cargols, així que el
primer que necessitem és un cargol, però heu de tenir en compte que és un animalet
molt delicat i que es pot amagar a qualsevol lloc, molt de compte on trepitgeu!
(tindran 2 minuts per a passejar per els camins de la granja i decidir quin cargol serà el
SEU cargol i agafar-lo) COMPTE NO S'ESCAPIN!
A partir d’aquí anirem passant per les diferents parts de la granja amb el nostre cargol
tot completant els jocs i proves que els monitors ens proposen. Tres fases:
- El cargol: Anatomia, reproducció i alimentació. (carpa i espais exteriors)
- La granja: Manteniment, depredadors, cicle anual i recol·lecció. (recinte cria)
- Productes: valor gastronòmic, baba, caviar, closques.. (mòduls)
Finalment cada alumne escull que vol fer amb el SEU cargol, tornar-lo a la granja,
alliberar-lo al bosc, endur-se'l a casa.... PERQUÈ? Finalment fem una rotllana per a
parlar sobre el que ha escollit fer cadascú i la raó per fer-ho. (Ho hem fet per
nosaltres? Per el cargol? Perquè u ha fet la majoria? Perquè em feia fastig? Per por?)

PREU: 6€/pax.

Alimentació, cures, cicle de vida i cicle anual:
- Cereals amb cartell (català, castellà i llatí): Civada, ordi, blat, espelta, sègol, patxines...
- Gots amb terra i closques (proven de enterrar amb un dit)
- Cartell cicle del cargol

- Ninots de depredadors amagats

Anatomia, reproducció i recol·lecció
- Papers amb diferents parts dels cargols en blanc:

- Foto gran complerta de la anatomia (fullola):

Usos culinaris, baba de cargol, caviar de cargol, closques

