
 

       

EL BERGUEDÀ: PARADÍS NATURAL 
Els Oms 

 
OBJECTIUS DE L’ESTADA 

 
Objectius generals: 

 Participar en els tallers i activitats proposades, treballant valors com la 
solidaritat i la convivència amb els companys i companyes. 

 Adquirir noves habilitats i destreses que promoguin el desenvolupament integral 
dels nens i nenes. 

 Aprendre diversos conceptes i valors emprant el joc com a eina metodològica. 

 Potenciar el desenvolupament de la imaginació i la creativitat. 

 Aprendre a conviure i a respectar les normes establertes per part de la casa de 
colònies, els monitors i els tècnics de les activitats. 

 
Objectius específics: 

 Conèixer els paisatges més típics de la comarca del Berguedà. 

 Comprovar les relacions entre natura i home en les diferents visites. 

 Fer-nos conscients de la importància de preservar el patrimoni, tant natural 
com cultural. 

 Incidir en el significat d’ecosistema i de la importància de la xarxa tròfica 

 Ser capaç de distingir les diferents espècies de flora i fauna i conèixer les seves 
utilitats. 

 

METODOLOGIA 

 Observació directa del patrimoni. 

 Seguiment de les explicacions del monitor/a i dels tallers. 

 Realització del dossier didàctic (opcional) 

 Arribar a conclusions i idees pròpies a través de les preguntes proposades pel 
monitor/a. 
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CONTINGUTS 

 
 
Visita a l’Embassament de la Baells 
Heu visitat mai un embassament? Al Berguedà n’hi 
ha un de ben important i avui descobrirem el seu 
funcionament. Us imagineu quins canvis pot 
provocar la seva creació? Després, descobrirem el 
preciós paisatge de l’entorn tot fent una caminada 
pel voltant del pantà. 
 

 

Estudi d’un riu  
No tots els rius són iguals. Tampoc un riu té el mateix aspecte durant tot el seu 
recorregut. Voleu saber quines són les diferències? Acostem-nos a aquests cursos 
d’aigua i explorem les seves característiques. L’aigua també és un bé necessari per la 
vida i l’home en fa diferents usos, descobrim quina és la relació entre nosaltres i 
l’aigua! 

 
 
Ecosistemes del Pirineu: fauna i flora 
La comarca on estem fa frontera amb els cims del 
Pirineu, que és la serralada de les muntanyes més 
altes de Catalunya, on viuen centenars de plantes 
i animals a boscos, praderies, pics, llacs i rius. 
Voleu conèixer algunes d’elles? Us ensenyarem 
els paisatges més bonics i aprendreu quines 
espècies podeu trobar a cada un. 
 

 
Excursió a la natura  
Anem a conèixer la natura dels voltants de la casa de 
colònies! Creieu que sabreu reconèixer el que us vam 
ensenyar ahir? Acompanyeu-nos i veureu quins llocs 
més bonics us mostrarem! Durant la passejada 
agafarem mostres de plantes que utilitzarem als 
tallers de la tarda. 
 

 
Laboratori botànic 
Creieu que podeu agafar qualsevol fulla i descobrir de quina planta és? Doncs sí! No cal 
que un expert científic per a saber-ho. Gràcies a les claus dicotòmiques podrem 
reconèixer les mostres de les plantes que hem agafat al matí i classificar-les de 
diferents maneres. 
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Taller de plantes medicinals i aromàtiques  
El coneixement del bosc i els seus recursos és bàsic, no tan sols 
perquè hi podem recol·lectar fruits i bolets per menjar, sinó 
perquè també hi podem trobar algunes plantes especials... 
algunes són com perfum, i d’altres tenen propietats medicinals! 
Descobrim quines són. Després ens podrem fer una bosseta 
amb algunes d’elles per a que el nostre armari faci olor de flors! 
 
 

 
Joc d’orientació pel bosc 
Un joc d’orientació ple de diferents proves. Amb una brúixola i algunes indicacions, 
haurem d’aprendre a orientar-nos per les muntanyes del Pirineu. Durant el recorregut 
trobarem diferents proves que ens proposaran alguns dels animals d’aquesta zona... 
ens desafiaran a ser tan savis com el mussol, tan ràpids com la llebre o tan prudents 
com el ratolí de bosc. 
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