PROGRAMA: EDUCACIÓ
ACTIVITATS ESCOLARS 2018/20
Parc Mediambiental de Gualba

1 - Itinerari de bosc per descobrir la natura - Parc Natural del Montseny
Per tots els cicles educatius
Per conèixer, per explorar, per experimentar i per gaudir.
Descoberta de la natura a través de jocs lúdics d’experimentació (lupes, binocles,...).
L’activitat fomenta els valors ambientals (coneixement, sensibilitat, respecte,...)
Durada: 2 hores aprox.
**Adaptem el recorregut, ritme i continguts a l’edat dels alumnes.
** A la tardor si desitgeu l’activitat es pot complementar amb una torrada de castanyes amb opció 1
o 3.
2 - Tresor amagat!
Per Educació Infantil , Cicle Inicial i Cicle Mitjà de Primària
Us agradaria trobar un tresor? Ens endinsarem al bosc i haureu de superar proves i reptes (jocs
lúdics ambientats adaptats a l’edat)
L’activitat es pot realitzar durant una passejada pel bosc (som aventurers) o gimcana en una
esplanada.
Regal final per tots els participants (tresor)
L’activitat fomenta els jocs cooperatius, el coneixement de l’entorn natural i la imaginació.
Durada: 2 hores aprox.

3 - Joc d’orientació
Per Cicle Superior i ESO
En petits equips i amb l’ajuda d’un mapa i brúixola haureu de localitzar i superar diferents proves
situades i amagades pels entorns.
L’activitat fomenta els valors d’equip (treball d’equip, comunicació,la resolució de conflictes, la
cooperació) i ofereix uns continguts bàsics d’orientació.
Espais delimitats.
Durada: 2 hores aprox.
Observacions: Màxim 150 alumnes

4 - Gimcana Rural -Jocs tradicionals i de cucanya
Per tots els cicles educatius
Per equips, haureu de competir de manera sana en diferents proves; punteria, relleus, enginy,...
L’activitat fomenta el treball d’equip, la cooperació, el saber jugar,... .
Durada: 2 hores aprox.
**Adaptem els jocs a l’edat dels alumnes.

5 - Natura i Equip - cohesió de grup
Per ESO i Batxillerat
Per equips, haureu de superar un seguit de REPTES (enginy, orientació, ....) on la cooperació, la
confiança, la motivació, l’esforç, l’actitud positiva,... us ajudaran.
L’activitat crea un espai relació interpersonal, un clima de respecte i confiança, el qual ajuda a la
cohesió del propi grup.
Durada: 2 hores aprox.
Observacions: Màxim 50 alumnes (2 classes).
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OPCIÓ 1: Per a escoles inferiors a 100 alumnes
HORARI ORIENTATIU:
10.30 h. Arribada de l’escola / rebuda pels monitors / esmorzar
11.00 h . Inici Activitat
13.00 h. Final Activitat / comiat dels monitors / Dinar / temps lliure a càrrec dels mestres.
15.30 h. aprox. Tornada a l’escola / Fins un altre!!
**Suplement 0,50 € torrada de castanyes
**Grup màxim 100 alumnes (4 classes)
** Inclou desenvolupament de l’activitat escollida dins l’horari establert. A càrrec de monitors /
educadors i amb el material corresponent .
OPCIÓ 2: Per a escoles entre 100 i 200 alumnes
**El grup/escola és divideix en dos grups (1 i 2)
HORARI ORIENTATIU:
10.30 h. Arribada de l’escola / rebuda pels monitors / esmorzar
11.00 h. Inici Activitat Grup 1 (màxim 100 alumnes / grup) Grup 2 a càrrec dels mestres
12.30 h. Final Activitat Grup 1
12.45 h. Inici Activitat Grup 2
Grup 1 a càrrec dels mestres
14.15 h. Final Activitat Grup 2 / comiat dels monitors / Dinar / temps lliure a càrrec dels mestres.
15.30 h. aprox. Tornada a l’escola / Fins un altre!!
**Grup màxim 100 alumnes (4 classes)
** Inclou desenvolupament de l’activitat escollida dins l’horari establert. A càrrec de monitors /
educadors i amb el material corresponent .
OPCIÓ 3:
Per a escoles superiors a 110 alumnes que desitgin fer l’Itinerari de bosc per descobrir la natura
Proposta per oferir valor educatiu a l’itinerari de bosc per descobrir la natura. Durant el recorregut
(lliurament per l’escola), les classes/alumnes es trobaran durant el recorregut 3 educadors/guies que
els hi faran una petita explicació sobre fauna, flora, historia… a més d’un petit joc lúdic de
descoberta.
Durada: 11 a 13 h aprox.
**Suplement 0,50 € torrada de castanyes

OBSERVACIONS:
. Els mestres han d’acompanyar als grups durant el desenvolupament de les activitats. Excepte a
aquelles que es consideri no necessari a criteri de l’organització.
. Ràtio per Educació Infantil: 1 monitor / 15-22 alumnes.
. Ràtio Educació Primària i Eso: 1 monitor / grup classe. Altres ràtios en activitats especials.
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