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Descobrim el bosc
Objectius de la sortida
• Descobrir la fauna i la vegetació autòctona del bosc mediterrani.
• Entendre les relacions entre els diferents éssers vius que conviuen en  
 l’hàbitat del bosc, i les funcions que desenvolupa cada gran grup dins  
 de l’ecosistema.
Continguts de la sortida
Els alumnes s’endinsen al bosc en grups petits a través d’un itinerari per 
observar i identificar la vegetació típica del bosc mediterrani (arbre, ar-
busts i herbes), i estudiar mitjançant rastres (restes d’aliment, caus, excre-
ments,...) la fauna que hi viu.
Ràtio: 12-13 nens per monitor
Preu: 9,5 € per nen

Gimcana de medi ambient
Objectius de la sortida
•  Aprendre diferents aspectes sobre diversos temes de mediambient:  
 reciclatge, estalvi energètic, espècies autòctones, cadena tròfica,  
 hàbitats d’animals, etc a través de jocs.
Continguts de la sortida
Els alumnes, dividits en petits grups, aniran passant de prova en prova per 
tal d’aconseguir una activitat dinàmica i divertida, a l’hora que enriqui-
dora. Mitjançant diferents jocs, els monitors explicaran diferents temes 
relacionats amb el medi ambient.
Ràtio: 12-13 nens per monitor
Preu: 9,5 € per nen
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Les abelles i la mel
Objectius de la sortida
•  Entendre el paper de les abelles a la natura i l’aprofitament històric que en  
 fem els humans dels productes que elaboren.
•  Conèixer les tasques i les eines de l’apicultor.
•  Aproximar als alumnes a l’aprofitament dels productes de les abelles.
•  Descobrir d’aprop què és un rusc i com funciona la comunitat de les abelles.
Continguts de la sortida
Els alumnes, dividits en petits grups, realitzaran diferents activitats rela-
cionades amb les abelles, els seus productes i la feina de l’apicultor: tast 
de diferents productes, visita al rusc vestits d’apicultor, sortida al bosc per 
observar el comportament natural de les abelles, elaboració d’una espel-
ma amb cera d’abella.
 
Ràtio: 12-13 nens per monitor
Preu: 10,5 € per nen

Les aigues dolces 
Objectius de la sortida
•  Conèixer la fauna i la vegetació autòctona de les rieres.
•  Copsar les problemàtiques derivades de la contaminació de les aigües i  
 l’importància de l’aigua dolça per a l’ésser humà.
Continguts de la sortida
Els alumnes realitzaran un itinerari per l’entorn d’una riera, per observar la 
vegetació de ribera, i mitjançant els instruments adequats faran un estudi 
de la fauna que habita aquest ecosistema i estudiaran les característiques 
que presenta. 
L’estudi de la contaminació de la riera per l’acció humana serà un altre dels 
temes importants de l’activitat.
Ràtio: 12-13 nens per monitor
Preu: 9,5 € per nen
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Les plantes aromatiques i medicinals
Objectius de la sortida
Conèixer i saber identificar les principals les plantes medicinals de l’ecosis-
tema mediterrani i la seva utilitat.
Aprendre com s’han de recol·lectar les plantes, com s’han d’assecar, emma-
gatzemar i preparar per tal de poder-les utilitzar.
Identificació de les plantes aromàtiques a través de les olors.
Continguts de la sortida
Els alumnes, dividits grups, s’endinsaran al bosc per tal de poder trobar les 
plantes aromàtiques i medicinals més típiques de l’ecosistema mediterrani. 
Recolecta de plantes (en funció de la disponibilitat) i realització d’un herbari 
(per grup).
Ràtio: 12-13 nens per monitor
Preu: 9,5 € per nen

Rutes d’orientacio
Objectius de la sortida
Conèixer i saber utilitzar les eines bàsiques d’orientació: plànols, bruixoles, 
GPS, etc. A més aprendran tècniques bàsiques de supervivència i primers au-
xilis, a part d’aprendre a abuscar i utilitzar recursos i materials en la natura.
Continguts de la sortida
Els nens, dividits en grups i acompanyats d’un monitor, farán una sortida per 
un entorn rural. Amb l’ajuda d’un dossier i dels materials necessaris (mapes, 
bruixoles, Gps, etc.) aprendran a orientar-se i a sobreviure en un entorn no 
humanitzat.
Ràtio: 12-13 nens per monitor
Preu: 9,5 € per nen


