Sortides familiars i en grup
Activitats guiades - cap de setmana
Febrer / Març 2016

L’ermita de l’Erola
i el seu entorn

Bany de bosc!
Descobrim el bosc
amb els cinc sentits

Bandoler per un dia!

Lloc
Des de l’aula de natura Santa Marta
CIEP al C/ Dr. Ariet 6, de Viladrau, fins a
l’Ermita de l’Erola i tornar.

Lloc
Des de l’aula de natura Santa Marta
CIEP, una passejada pels vorals del coll
de Ciders.

Lloc
Des de l’aula de natura Santa Marta
CIEP, fins el Mas la Sala i tornar.

Dates
24 de Gener de 2016
6 de Març de 2016

Dates
21 de Febrer de 2016
20 de Març de 2016

Horari
de 10:00 a 13:30 h
Material necessari
Motxilla, ampolla d’aigua, llibreta de camp
Desenvolupament de l’activitat
Ens dirigim cap a l’Ermita de l’Erola. Pel
camí s’explica el Parc Natural-Reserva de
la Biosfera, els ecosistemes i les activitats humanes que s’hi desenvolupen,...
Una vegada arribats a l’Ermita visitarem l’espai i presentarem el programa
d’aprenentatge servei i l’acord de custòdia. Coneixerem també la historia de la
patrona del poble.
La tornada es realitzarà per un camí lleugerament diferent al de l’anada i aquest
cop podem aprofitar per introduir conceptes més de caire natural (flora, fauna,
etcètera) fins a l’arribada a Viladrau.
Quan tornem a ser a Santa Marta se’ls
dóna una caixeta de cartró que els més
petits poden decorar i posar dins els
petits tresors que hem descobert.

Horari
de 11:00 a 13:00 h
Material necessari
Bon calçat, motxilla, ampolla d’aigua,
llibreta de camp
Desenvolupament de l’activitat
És de coneixement popular que una
passejada pel bosc aporta benestar i que
una major proximitat amb la natura és
sinònim d’una vida més saludable. Per això
farem una passejada d’un parell d’hores pel
bosc de la Tremuja, sot de Can Pau i coll de
Ciders, molt a prop de poble.
En aquest context es reforça la importància de la conservació dels boscos madurs
i vells., per això s’ha iniciat un acord de
custòdia. El contacte amb boscos, amb
exemplars vells ens aporten beneficis terapèutics, psicològics i fisiològics. Un passeig
o bany de bosc que volem viure com una
nova experiència sensitiva. Escoltar, veure,
olorar, tocar i tastar, amb tots els nostres
sentits per gaudir i viure una manera diferent el bosc i els seus elements.

Dates
28 de Febrer de 2016
27 de Març de 2016
Horari
de 10:00 a 13:30 h
Material necessari
Motxilla, ampolla d’aigua i llibreta de
camp
Desenvolupament de l’activitat
Ens dirigim cap a la Sala. Just quan
entrem al bosc expliquem que hauríem de
“tornar-nos una mica bandolers”, per això ja
portem els identificadors per a distingirnos. Qui eren els bandolers? Com anaven
vestits? Com es mouen pel bosc? Parem al
roure nen per explicar-ne la llegenda i així
anem baixant cap a la Sala.
Un cop arribem expliquem la història
d’en Serrallonga i la seva relació amb el
paisatge i la manera de viure de l’època..
Quan arribem a la casa podem pintar el
nostre bandoler i posar dins la caixa allò
que ens ha agradat més del matí tot fent
de bandolers. Opcional. A la tornada es
podria fer un joc al bosc de bandolers,
això dependrà de la quantitat de participants a l’activitat i la seva motivació.

Preu: Fins a 6 anys (gratuït) • De 6 a 12 anys 6,00€ • Adults 8,00€
+info: santamarta@viladraueducacio.com • T 938 849 131/620 597 856

