Ensenyament primari – COLÒNIES

La vida al Montseny
• Per a cicle inicial
Estada perquè els més petits i petites coneguin l’aprofitament antic i actual dels boscos i la fauna
montsenyenca i les persones que hi viuen. Les activitats es fan a partir de la coneixença de diferents habitants
del massís que van des de personatges reals com ara un pagès, personatges de la nostra imaginació com una
dona d’aigua i bèsties com la desconeguda fagina.

Riu amb el riu
• Per a cicle inicial, mitjà i superior
Estada per a treballar les emocions i les sensacions que ens provoca el contacte amb el riu mentre descobrim
els animals i el patrimoni hidràulic de la vall de Vallcàrquera.

Investigant la fauna mediterrània
• Per a cicle mitjà i superior
Els objectius principals de l’estada són donar a conèixer la fauna de la muntanya mediterrània i introduir l’ús
de les tècniques d’estudi de camp dels animals. Per assolir-ho estudiarem una bona mostra dels diferents
ambients on viu la fauna al Montseny.

L’aventura és la natura!
• Per a cicle mitjà i superior
Aquesta estada s’ofereix especialment com a activitat de convivència o de celebració de la fi del curs o de
primària.
Durant l’estada aprendrem a orientar-nos i utilitzar un mapa, interpretarem els rastres dels animals, ens
emocionarem amb les llegendes del Montseny i descobrirem els animals que viuen a la riera.
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Ensenyament secundari – CRÈDITS DE SÍNTESI

Els crèdits de síntesi que us proposem es plantegen com una experiència pràctica i dinàmica per comprovar
l’assimilació dels coneixements i procediments adquirits per l’alumnat. La programació dels crèdits s’adapta al
currículum específic de cada centre i tenen una vocació pluridisciplinar.
El crèdit es desenvolupa durant una estada de tres dies a l’Escola de Natura de Vallcàrquera. Els dos primers
dies concentren les activitats pràctiques necessàries per obtenir les dades amb les quals es fa el dossier que
s’inicia el tercer dia. La feina s’acaba el quart dia, ja al centre d’estudis, on amb un dels educadors/es d’Aprèn
es redacten les conclusions de treball. Us proposem aquests dos models de crèdit:

Gestionant un Parc Natural
• Per a tot l’ESO
Durant el crèdit de síntesi l’alumnat assumeix el paper de responsables d’un parc natural imaginari, la vall de
Vallcàrquera. A partir dels reconeixement dels recursos naturals, del patrimoni històrico-artístic i de la realitat
socioeconòmica de l’indret hauran de preparar un pla de gestió que faci compatible la conservació de la vall
amb l’activitat humana.

Aigua, rius i vida
• Per a tot l’ESO
L’objectiu del crèdit és realitzar un estudi comparatiu sobre l’estat ecològic de la riera de Vallcàrquera i del riu
Congost (dades fisicoquímiques i biològiques), conèixer els usos històrics i actuals de l’aigua a la vall,
reconèixer en l’aigua un ric element d’inspiració artística i valorar l’estalvi d’aigua com a iniciativa per a la
conservació dels rius.
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