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VISITA A LA MASIA I A L’ERMITA DE CAN
SANTPERE
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
El grup surt de l’escola amb la monitora responsable de
la visita i va caminant fins a la masia. Al llarg del camí
es fa una explicació dels diferents paisatges dels voltants
(agrícola i forestal, zona urbana i zona industrial).
Quan arriben a Can Santpere es fan dos grups, un
esmorza mentre l’altre grup va amb la monitora a visitar
l’ermita i es fa una breu explicació sobre la construcció i
la seva història. Quan el primer grup ha acabat
d’esmorzar es fa el canvi. Després de la visita a l’ermita
tot el grup va a conèixer la masia, els animals que hi
hagi (gallines i pollastres, cabres, ànecs i oques), l’hort i
la bassa de regadiu.

CONEGUEM L'ENTORN NATURAL

OBJECTIUS:
-Conèixer la vida d’una masia: els animals de la granja i
els camps de cultiu.
-Reforçar continguts sobre l’agricultura.
-Conèixer i valorar un element del patrimoni local.
-Identificar les principals característiques del romànic.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
•
Durada: De 9 a 12h
•
Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
•
Dia/es de realització i horari: dimarts, dimecres o
dijous, segons la disponibilitat de la masovera.
•
Lloc de realització: Can Santpere
•
Cost: Gratuït
•
Observacions: Amb opció d’acompanyament
•
Material de suport:
MÉS INFORMACIÓ:
Regidoria de Cicles de Vida
93 714 40 40
infancia@castellarvalles.cat
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BOSC DE PEDRES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Taller de pedres, plantejat com un joc, que consisteix en
desmuntar les piles de pedres que trobaran allà. Jugar a
recrear un altre tipus de formes, a fer equilibris entre
elles, a posar-les unes al costat de les altres creant
formes imaginàries (plantes animals, etc.), en definitiva
allò que es coneix com d'art efímer. Es pot combinar la
visita a una barraca amb la del bosc de pedres.

CONEGUEM L'ENTORN NATURAL

OBJECTIUS:
-Descobrir aquest espai públic urbà que s’ha pensat com
parc per jugar
-Estimular la imaginació dels alumnes
-Fomentar el coneixement d'un element tan important
com comú com és la pedra
-Fomentar actituds de civisme, de respecte i d'estimació
de la natura, davant d'una construcció de pedra seca,
com pot ser una barraca o una paret
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
•
Durada: De 9 a 12h
•
Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
•
Dia/es de realització i horari: matins
•
Lloc de realització: Sobre l’Era d’en Petasques, al
camí de la drecera del Puig de la Creu.
•
Cost: Gratuït
•
Observacions: Amb opció d’acompanyament
•
Material de suport: Power point per veure abans
de la sortida sobre els tipus de pedra, les formes i
el per què, la seva aplicació a l’apartat Materials
de suport.
MÉS INFORMACIÓ:
Regidoria de Cicles de Vida
93 714 40 40
infancia@castellarvalles.cat
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VISITA D’ELEMENTS DE PEDRA SECA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Es realitza un itinerari per conèixer construccions de
pedra seca per l’entorn de Castellar i es treballen els
següents continguts, adaptant-los a l’edat dels alumnes:
història de l'agricultura (vinya) des del segle XVII fins
als principis del XX, medi físic, tipus de construccions de
pedra seca, el per què la i seva història, el patrimoni
històric i cultural que conforma el paisatge.

CONEGUEM L'ENTORN NATURAL

OBJECTIUS:
-Descobrir com vivien els nostres avis i quina va ser la
seva forma de subsistència i l'adaptació de la seva vida
al medi.
-Fomentar el coneixement d'un element tan important
com comú com és la pedra
-Fomentar actituds de civisme, de respecte i d'estimació
de la natura, davant una construcció de pedra seca com
pot ser una barraca o una paret
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
•
Durada: De 9 a 12h
•
Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
•
Dia/es de realització i horari: matins
•
Lloc de realització: Entorns de Castellar.
•
Cost: Gratuït
•
Observacions: Amb acompanyament. L’excursió
es farà a mida en funció del punt de sortida i de
l’estona disponible. Amb opció d’acompanyament
•
Material de suport:
http://pedrasecacastellar.blogspot.com.es
Blog de l’entitat on trobareu l’inventari de les barraques,
forns i altres elements de pedra seca del municipi i la
tasca que fa l’entitat de recerca, reconstrucció,
catalogació... de les construccions de pedra seca.
Llibre Les barraques de vinya de Castellar del Vallès

MÉS INFORMACIÓ:
Regidoria de Cicles de Vida
93 714 40 40
infancia@castellarvalles.cat
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EXCURSIÓ PELS ENTORNS DE CASTELLAR
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Sortida guiada per l’entorn de Castellar. Es pot fer
més llarga o més curta depenent de l’edat dels i les
participants i es podrà modificar l’itinerari i les
parades en funció dels continguts que es vulgui
prioritzar. Distància: entre 5 i 7’5 quilòmetres
Durant el trajecte es pot passar pels següents llocs:
Can Oliver, Torrent Mitjer o de la Penitenta, Castellar
Vell, El Castell de Clasquerí, barraques de pedra
seca, la depuradora, Font de Can Pèlchs, Pont Vell...

CONEGUEM L'ENTORN NATURAL

OBJECTIUS:
- Donar a conèixer i gaudir del entorn natural de
Castellar.
- Descobrir la diversitat de paisatges, conreus,
boscos, espais fluvials, vegetació, fauna i patrimoni
històric i arquitectònic del municipi.
- Aprendre a relacionar-se amb l’entorn de forma
respectuosa, sentint-se part de la comunitat que el
gaudeix, el cuida i el preserva.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
•
Durada: Un matí.
•
Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
(màxim 30 nens/es)
•
Dia/es de realització i horari: Matí
•
Lloc de realització: entorn de Castellar
•
Cost: gratuït
•
Observacions: L’excursió inclou l’acompanyament
d’una monitora que recollirà el grup al centre
escolar, durant tot el circuit i la tornada al centre.
•
Material complementari: Es proporcionarà un
dossier amb els continguts/enllaços on obtenir
més informació dels punts d’interès.
MÉS INFORMACIÓ:
Regidoria de Cicles de Vida
93 714 40 40
infancia@castellarvalles.cat
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UN PASSEIG PEL PARC DE COLOBRERS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Es realitza una visita pel Parc de Colobrers per tal de que
els alumnes coneguin els diferents elements que el
formen: àrees, espècies vegetals, fauna, etc.
La passejada comença al torrent de Puigvert on s’explica
què és un torrent, la diferència entre un riu i un
torrent... Pel camí s’observa la flora i s’agafen elements
naturals que guardaran en una bosseta. Dibuixen les
escorces de diferents arbres i busquen pistes de la fauna
del Parc a partir de les fotos d’unes làmines. Després
s’esmorza a l’alzina del forn del Quim i es continua pel
torrent de Colobrers fins a la zona de picnic buscant
insectes per observar-los amb les lupes.
El material que s’utilitza durant la sortida (làmines,
lupes...) es pot quedar uns dies a l’escola.

CONEGUEM L'ENTORN NATURAL

OBJECTIUS:
-Descobrir aquest espai públic urbà, a través dels
elements que el conformen.
-Promoure i fomentar actituds de civisme i de respecte i
estima a la natura.
-Fomentar el coneixement d’activitats respectuoses
amb el medi ambient.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
•
Durada: De 9 a 12.00h
•
Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
•
Dia/es de realització i horari: Dimarts, dimecres o
dijous
•
Lloc de realització: Parc de Colobrers
•
Cost: Gratuït
•
Observacions: Amb acompanyament. És
aconsellable realitzar la visita a la primavera o bé
a la tardor, quan les espècies vegetals estan més
boniques.
•
Material de suport: El Parc de Colobrers
(document que trobareu a l’apartat materials de
suport de la Guia Didàctica)

CONEGUEM L'ENTORN NATURAL

MÉS INFORMACIÓ:
Regidoria de Cicles de Vida
93 714 40 40
infancia@castellarvalles.cat
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CONEGUEM EL RIU RIPOLL
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Es realitza un itinerari per conèixer un tram del riu Ripoll
i es treballen els següents continguts: l’orientació i la
situació geogràfica, la hidrologia i el cicle de l’aigua, la
vegetació i la fauna associats a l’espai fluvial i el
patrimoni històric i cultural que conformen el paisatge.

CONEGUEM L'ENTORN NATURAL

OBJECTIUS:
-Conèixer el riu Ripoll al seu pas pel terme municipal: la
hidrologia, la vegetació, la fauna, el paisatge...
-Reforçar els continguts tractats a l’escola sobre el cicle
de l’aigua.
-Descobrir l’entorn natural del terme municipal.
-Promoure i fomentar actituds de civisme i de respecte i
estima a la natura.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
•
Durada: Matí, de 9 a 12.30 aproximadament
•
Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
•
Dia/es de realització i horari: Dilluns, dimecres o
divendres al matí. Es considera que la sortida és
més interessant a la primavera i a la tardor, que
és quan el riu porta més cabal.
•
Lloc de realització: A un tram del riu Ripoll
•
Cost: Gratuït
•
Observacions: Amb acompanyament. Per tal de
poder d’enllaçar el cicle de l’aigua, seria
interessant que els alumnes realitzessin aquesta
activitat a 3r, a 4t la visita a la Depuradora i
finalment a 5è o 6è el Projecte Rius.
•
Material de suport: fitxes de fauna i flora del riu
que trobareu a l’apartat Materials de suport de la
Guia Didàctica.
MÉS INFORMACIÓ:
Regidoria de Transició ecològica, Laia Planas
93 714 40 40
lplanas@castellarvalles.cat
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PROJECTE RIUS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
L’activitat consisteix a realitzar inspeccions a un tram de
riu, prèviament acordat amb l’escola, institut o grup de
col·laboració per tal de determinar l’estat en què es
troba el riu. La metodologia de la inspecció està
totalment definida en la documentació elaborada per la
Associació Hàbitats. Aquest projecte, doncs, és original
d’aquesta associació i l’Ajuntament té la funció de
divulgar-lo i de col·laborar en la seva realització, tal com
va quedar palès en el conveni signat a finals de l’any
2001.

CONEGUEM L'ENTORN NATURAL

OBJECTIUS:
-Descobrir l’entorn fluvial, a través de la inspecció del
riu.
-Aprendre conceptes físics, químics i biològics presents a
la vida del riu.
-Promoure actituds de respecte i estima envers l’entorn
natural.
-Fomentar el coneixement d’activitats respectuoses amb
el medi ambient.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
•
Durada: Matí, de 9 a 12.30 aproximadament
•
Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
•
Dia/es de realització i horari: De dilluns a
divendres de al matí. Es realitzen dues
campanyes anuals, una a la tardor (del 15 de
setembre al 30 d’octubre de 2020) i l’altra a la
primavera (del 15 d’abril al 30 d’abril de 2021).
•
Lloc de realització: un tram del riu Ripoll
•
Cost: gratuït
•
Observacions: Amb acompanyament. Des de la
Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient es
recorda l’inici de la campanya, es dóna el suport
tècnic que sigui necessari i s’organitzen i es
porten a terme les sortides dels grups de
col·laboració.

•

•

Per tal de poder enllaçar el cicle de l’aigua, seria
interessant que els alumnes realitzessin aquesta
activitat a 5è, després d’haver visitat la
Depuradora a 4t i d’haver participat a l’activitat
Coneguem el Riu Ripoll a 3r de primària.
Material de suport: Projecte Rius i fitxes de fauna
i flora del riu (documents que trobareu a l’apartat
materials de suport de la Guia Didàctica).

CONEGUEM L'ENTORN NATURAL

MÉS INFORMACIÓ:
Regidoria de Transició ecològica, Laia Planas
93 714 40 40
lplanas@castellarvalles.cat
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FESTA PROJECTE RIUS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
L’activitat consisteix en fer una festa pels alumnes de 5è
de les escoles de primària del municipi,
com a
agraïment a les inspeccions del Projecte Rius que s’han
portat a terme durant el curs. Aquesta festa tindrà lloc a
les instal·lacions de Can Juliana, fent el desplaçament a
peu, on es faran dos tallers relacionats amb l’entorn
natural i un de lleure. La durada de l’activitat serà de
matí i tarda per tal que tots els alumnes puguin realitzar
els tallers. S’han programat tres dies del mes d’abril
perquè tots els cursos de 5è la puguin portar a terme.

CONEGUEM L'ENTORN NATURAL

OBJECTIUS:
- Agrair el treball realitzat pels alumnes durant les
inspeccions al riu Ripoll
- Fomentar el coneixement de l’entorn de l’espai fluvial
mitjançant tallers
- Promoure actituds de respecte i estima envers
l’entorn natural
- Gaudir d’un dia d’activitats amb nens/es d’altres
escoles.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
•
Durada: de 9h a 16.30h
•
Nombre d’alumnes per sessió: 4 grups classe com
a màxim per dia.
•
Dia/es de realització i horari: 7, 14 i 21 de maig
del 2021
•
Lloc de realització: Can Juliana
•
Cost: gratuït
•
Observacions: amb acompanyament.
Cal portar dinar. El professorat haurà de
col·laborar en la formació dels grups de la classe i
en l’acompanyament als tallers dels diferents
grups.
MÉS INFORMACIÓ:
Regidoria de Transició ecològica, Laia Planas
93 714 40 40
lplanas@castellarvalles.cat

