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DESCOBERTA DE LA NATURA I LA HISTÒRIA

CURS 2011/2012

PRESENTACIÓ

QUI SOM? El CEA Alt Ter som una associació sense ànim de lucre dedicada a
l’educació a través de la descoberta de l’entorn natural i del patrimoni històric i
social, així com la seva recuperació, conservació i difusió.
L’associació va néixer l’any 2000 quan un grup d’educadors van iniciar projectes
d’educació ambiental i d’altres relacionats amb el medi ambient al Ripollès.
ELS OBJECTIUS Volem fomentar l’interès per descobrir l’entorn natural i humà
als infants i pensem que una de les millors maneres és fer-ho amb les escoles. Així,
volem estimular el seu esperit crític per potenciar actituds responsables envers el
seu entorn proper, del qual tots en formem part.
LES ACTIVITATS Les podem realitzar a l’escola i/o rodalies o bé a diferents
equipaments quan s’escaigui.
En el dossier, trobareu la informació per conèixer les activitats que us proposem. Per
dubtes i consultes, us podeu posar en contacte amb nosaltres per, quan convingui,
resoldre els dubtes que se us plantegin, assessorar-vos sobre l’execució de l’activitat o
el lloc de realització.
Els preus estan especificats a la fitxa de cada activitat i són per alumne.
CONTACTE CEA Alt Ter – Ecomuseu El Molí Petit, s/n – Sant Joan de les Abadesses
Telèfons: 972 72 13 17 – 686 11 33 44
Correu electrònic: educa@alt-ter.org
Web: www.alt-ter.org

Contacte: www.alt-ter.org / 972 72 13 17 – 686 11 33 44 / educa@alt-ter.org
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Educació Primària - CURS 2011/2012

Coneixement del medi natural

ELS ANIMALS DEL PIRINEU

Descripció Activitat per conèixer els animals
del Pirineu al parc d’animals de Molló Parc.
Molló Parc acull animals propis del Pirineu
(marmotes, isards, llops,...) provinents d’altres
parcs, nascuts en captivitat, i de centres de
recuperació de fauna salvatge. En tots els
casos aquests animals no poden ser tornats a
la natura i troben a Molló Parc una nova llar.
La descoberta es realitza a partir d’un itinerari
dinamitzat pel parc, amb jocs i activitats, en el
qual els alumnes poden conèixer quins
problemes tenen els animals salvatges, en un
entorn cada vegada més humanitzat, així
com les característiques i costums de cada
espècie i els seus hàbitats naturals.

.

Durada

½ jornada

Lloc de
realització

Molló Parc, a Molló

Preu

Consulteu les tarifes
actuals al 972 721317 o
info@alt-ter.org

Nivell
educatiu

Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Cicle Superior
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Coneixement del medi natural

ELS OCELLS, UN MÓN DE PLOMES

Descripció Activitat per conèixer els ocells
més comuns.
Durant l’activitat es realitzen diferents
racons
amb
jocs
d’observació
i
d’identificació, a més de participar en una
sessió d’anellament científic. D’aquesta
manera, els alumnes aprenen a diferenciar i
identificar diversos tipus d’ocells i els seus
hàbitats,
les
característiques
més
destacades de cadascun i també una
tècnica d’estudi científica.
L’activitat es pot complementar, amb un
taller de construcció de menjadores o de
caixes-niu, segons el nivell educatiu.

Durada

½ jornada

Lloc de
realització

Escola i/o rodalies, altres
indrets

Preu

Consulteu les tarifes
actuals al 972 721317 o
info@alt-ter.org

Observacions

El taller de construcció de
caixes-niu és adequat per
cicle superior i té un cost
addicional d’1€/alumne

Nivell
educatiu

Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Cicle Superior
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Coneixement del medi natural

SEGUINT ELS RASTRES DELS ANIMALS

Descripció
Activitat de descoberta dels
rastres que deixen alguns animals: plomes,
pèl, banyes, petjades, entre altres.
L’activitat s’inicia amb una petita introducció
sobre la fauna i els rastres que deixen, des
de petits invertebrats fins a grans mamífers,
i relacionant-los amb l’entorn que els
envolta. Després, amb la realització d’un
itinerari d’observació de rastres, els
alumnes aprendran a trobar i distingir
petjades, restes de fruits menjats,
plomes, pèl,... I identificaran quins animals
són els responsables.

Durada

½ jornada

Lloc de
realització

Escola i/o rodalies, altres
indrets

Preu

Consulteu les tarifes
actuals al 972 721317 o
info@alt-ter.org

Nivell
educatiu

Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Cicle Superior

L’activitat es pot complementar amb el taller
“Petjades”.
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Coneixement del medi social i cultural

EL CASTELL DEL COMTE ARNAU

Descripció Activitat per conèixer el mite
del Comte Arnau i per descobrir el castell
de Mataplana, on va viure el llegendari
comte.
L’activitat s’inicia al petit poble de
Gombrèn, on es visita el museu del
Comte Arnau, per descobrir escuts
senyorials i objectes medievals. Després,
des del Gorg dels banyuts, un joc de
pistes permet als alumnes recórrer un
itinerari de llegendes fins al castell del
comte, per tal de conèixer la seva història
i el lloc on va viure.

Durada

1 jornada

Lloc de
realització

Gombrèn

Preu

Consulteu les tarifes
actuals al 972 721317 o
info@alt-ter.org

Observacions

Opció de fer activitat de
mitja jornada, només al
castell; el preu és de 6,50
€/alumne

Nivell
educatiu

Cicle Mitjà
Cicle Superior

Contacte: www.alt-ter.org / 972 72 13 17 – 686 11 33 44 / educa@alt-ter.org

DESCOBERTA DE LA NATURA I LA HISTÒRIA

Educació Primària - CURS 2011/2012

Coneixement del medi social i cultural

EL MOLÍ DE LES ABADESSES

Descripció Activitat de descoberta del Molí
Petit, un antic molí hidràulic on es feia
farina.
L’activitat permet mostrar un ofici ben
antic, el de moliner, ja que al Molí Petit és
on s’obtenia la farina per les abadesses del
monestir de Sant Joan. També permet
veure com funcionava el molí i quines són
les seves parts, com ara les moles, el
carcabà o la bassa. Els alumnes, també,
podran comprovar la força que havia de
tenir l’aigua per tal de poder moure tot el
mecanisme per, així, moldre el gra i
obtenir-ne farina.

Durada

½ jornada

Lloc de
realització

Ecomuseu El Molí Petit,
a Sant Joan de les
Abadesses

Preu

Consulteu les tarifes
actuals al 972 721317 o
info@alt-ter.org

Nivell
educatiu

Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Cicle Superior

L’activitat es pot complementar amb el taller
“Remenem la farina”.
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Coneixement del medi social i cultural

EL MONESTIR DE RIPOLL,
LES PEDRES ENS PARLEN

Descripció Activitat de descoberta del Monestir
de Ripoll.
Durant l’activitat, els alumnes podran escoltar les
històries que poden explicar les velles pedres
del monestir, des del claustre fins l’església,
passant per la imponent portalada. D’aquesta
manera, coneixeran els fets i els personatges
que van escriure la història d’aquest monestir,
Bressol de Catalunya.

Durada

½ jornada

Lloc de
realització

Ripoll

Preu

Consulteu les tarifes
actuals al 972 721317 o
info@alt-ter.org

Nivell
educatiu

Cicle Superior
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ALTRES ACTIVITATS:

CICLE INICIAL I EDUCACIÓ INFANTIL
Els éssers màgics del castell
Gimcanes del papus
Aniol el pastor
Joc del cabirol
Les fades del riu
La molsosa i el bosc màgic

CICLES MITJÀ I SUPERIOR
La vida al riu
Núria, una vall pirinenca
La vida a pagès
La vida al bosc
Els tresors de les abadesses
Descoberta d’un poble pirinenc
La via romana del Capsacosta
La farga Palau, forjant ferro

ACTIVITATS A MIDA:
Hi ha la possibilitat de preparar activitats i tallers adaptats al treball que realitzeu a
l’escola i de diverses temàtiques, com ara les energies renovables, residus i reciclatge,
descoberta de l’entorn natural proper a l’escola, hàbits saludables, entre altres.
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ESTADES ESCOLARS
Les activitats que oferim es poden incloure en
CONVIVÈNCIES, ESTADES I COLÒNIES ESCOLARS de més d’un dia,
en albergs i cases de colònies del Ripollès:

Alberg La Farga

Casa de colònies Llar Sant Pau

Queralbs

Sant Pau de Segúries

128 places

76 places

Alberg Pere Figuera

Alberg La Ruta del Ferro

Planoles

Sant Joan de les Abadesses

189 places

86 places

Contacte: www.alt-ter.org / 972 72 13 17 – 686 11 33 44 / educa@alt-ter.org

