


Fitxa tècnica:
La proposta compta amb un total de 13 activitats interdisciplinars 
realitzades a la casa més 7 activitats (ampliació treball de síntesis) a 
realitzar a la tornada en el propi centre. 

Objectiu de l’eix cOnductOr:
Objectiu de l’eix conductor: Transmetre als nois/es un coneixement 
ampli del nostre món i la biodiversitat que ens envolta. 

i actiVitatS, ÀreeS curricularS i deScripció

biOdiVerSitat: 
el món i elS miSteriOSOS habitantS del bOSc  
es realitza a totes les cases de colònies d’eix estels   

les activitats realitzades a la casa s’estructuren sobres els eixos de: 
a/ estudi de fauna i flora  
b/ aproximació als conceptes medi ambient i mediambiental 
c/ topografia, orientació i nocions geogràfiques

Mas Banyeres

Mas Gorgoll El Collell

Villa Engracia

Can Miqueló

La Llobeta

Can Vandrell   

Centelles, 
Osona.

A 52 Km de Bcn,
a 70 Km de Girona,
a 148 Km de Tarragona 
i a 169 Km de Lleida.

Palamós,  
El Baix Empordà.

A 130 Km de Bcn, 
a 36 Km de Girona,
a 196 Km de Tarragona 
i a 169 Km de Lleida.

Santa Maria de 
Corcó, Osona. 

A 90 Km de Bcn,  
a 83 Km de Girona,
a 165 Km de Tarragona 
i a 178 Km de Lleida.

Espluga de Francolí, 
Conca de Barberà. 

A 120 Km de Bcn, 
a 202 Km de Girona,
a 48 Km de Tarragona 
i a 59  Km de Lleida

St M. de Centelles,   
Osona.

A 58 Km de Bcn, 
a 75 Km de Girona,
a 154 Km de Tarragona 
i a 175 Km de Lleida.

Aiguafreda, 
El Vallès Oriental. 

A 45 Km de Bcn, 
a 85 Km de Girona,
a 134 Km de Tarragona 
i a 180 Km de Lleida.

Hostalric
La Selva. 

A 62 Km de Bcn,  
a 42 Km de Girona,
a 152 Km de Tarragona 
i a 198 Km de Lleida.

1/ dinÀmiqueS i preSentació  Presentació del treball de síntesis  i de les activitats, 
explicació de les normes i sistema de valoració. Entrega del dossier.

2/ curiOSitatS. punt de partida   Llengua catalana  Dinàmica grupal. Objectiu:    res-
pondre 100 preguntes relacionades amb l’eix conductor. 

3/  a Veure què hi ha?    Coneixements del medi i ciències socials Projecció + debat.  
Projecció al voltant de diferents problemes ambientals actuals. Punts de debat: Quins són els 
principals causants d’aquests problemes?

4/ el què?  Coneixements del medi  i ciències socials Dinàmica grupal amb un joc 
gegant  tipus “ Mot Encreuat” . Descobrint les paraules aprendrem conceptes com la  
Biodiversitat, espai de vida heterogeni, paratge d’interès natural... etc. 

5/ que baixO!  Àrea de l’Educació Física. Coneixement del medi   Treballarem l’estudi de la 
velocitat tot  realitzant un treball estadístic i arribant a les conclusions que corresponguin 
aprofitant el mostreig de marques de la baixada per la tirolina de tots els membres del grup. 

6/ al centre!!  Àrea de Matemàtiques. Àrea de l’educació física.  Tir amb arc: A partir 
d’una activitat merament lúdica, treballarem, per grups, la velocitat, la força i l’estadística 
com a eina predictiva.  Partint dels resultats obtinguts pels participants obtindrem la mitja 
d’encerts, la velocitat del llançament i l’estadística segons diferents variables.

8/  leS FlOrS, perquè?   Ciències naturals i descoberta del medi Aproximació a les parts 
d’una flor mitjançant un estudi sobre el terreny que comprèn: recollida, descomposició i 
estudi de les parts.

9/ leS llaVOrS   Coneixements del medi  i ciències socials i llengua catalana.  Joc de nit i 
dinàmica entorn a la manipulació genètica i els beneficis de “dominar” la natura versus els 
problemes generats per la manipulació de l’equilibri natural.  

7/ el territOri   Geografia, de descoberta del medi i Itinerari de l’orografia i l’orientació 
Treball de camps als exteriors de la casa de colònies. En grups observarem els diferents ac-
cidents territorials presents al nostre entorn i analitzarem la seva procedència i el seu futur.

11/el nOStre món eS .... tan petit ?  Àrea de tecnologia, coneixement del medi i 
ciències Socials  Amb els elements recollits al bosc al llarg de l’activitat 11, identificarem les 
espècies exactes i en farem la classificació corresponent. Treball de metodologia científica.

13/ a VOlteS amb la FíSica!  Àrea de l’activitat física. Activitat conjunta.  Dividits en 
grups realitzarem una competició esportiva intensiva amb la pràctica de diferents esports i 
activitats físiques.  Analitzarem els resultats prova a prova i en el seu conjunt per descobrir 
quina ha estat la clau de l’èxit del millor equip. 

10/ el nOStre món éS ..... tan gran ?    Descoberta de l’Entorn, coneixement del 
medi, l’activitat física i ciències socials  Treball de camp als exteriors de la casa de colònies. 
Amb diferents elements farem un estudi sobre aràcnits i insectes que hi són presents. 
Farem recollida d’alguns elements.

12/ per On anem?   Àrea de descoberta de l ‘entorn, àrea de les matemàtiques.   Estudi 
entorn als diferents sistemes d’orientació. Els grans senders:  cada grup haurà de definir i 
senyalitzar un recorregut de 20 minuts al voltant de la casa i el sistema per orientar-se. 

Dossier de l’alumne i avaluació de les activitats “in situ”. 
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