
 

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. 

 Motivar a l’anàlisi de tota la informació que es va recollint durant l’estada. 

 Fomentar l’esperit crític de l’alumne mitjançant el contrast d’informacions i 
opinions diverses. 

 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. 

 1r dia 2n dia 3r dia 

Matí 
Visita a l’Embassament 

de la Baells 
Excursió a la natura 

 
Joc d’orientació pel bosc 

 Dinar Dinar Dinar 

Tarda 

 
Estudi d’un riu 

Ecosistemes del Pirineu: 
Flora i fauna 

 

 
Laboratori botànic 

Taller de plantes medicinals i 
aromàtiques 

 Tornada a l’institut 

 Sopar Sopar 

Nit Joc de nit Joc de nit / Discoteca 

marta



 

 
CONTINGUTS 

 
 
Visita a l’Embassament de la Baells 
Visitarem l’embassament més important del 
Berguedà. Allà, coneixerem el funcionament de la 
seva presa i analitzarem els canvis urbans i 
paisatgístics que ha provocat la seva creació. 
També gaudirem del preciós paisatge que l’envolta 
tot fent una petita ruta que ens permetrà descobrir 
la flora i la fauna de la zona. 
 

 
Estudi d’un riu  
Observarem el cabal, la velocitat, la profunditat i altres característiques físiques del riu 
de la casa de colònies i el compararem amb les aigües de l’Embassament de la Baells, 
obtenint les particularitats de les aigües dels Pirineus. Així mateix, estudiarem les parts 
genèriques d’un riu, el cicle de l’aigua i l’usdefruit que l’home n’ha fet al llarg de la 
història i les seves conseqüències. 

 
 
Ecosistemes del Pirineu: fauna i flora 
La comarca on estem fa frontera amb els cims del 
Pirineu. Aprenguem els ecosistemes naturals 
d’aquestes muntanyes, com el prat alpí o el bosc 
de pi negre i familiaritzem-nos amb les seves 
espècies més comuns. 
 
 

 
Excursió a la natura  
Farem una excursió que ens portarà a conèixer alguns 
indrets de gran riquesa natural al voltant de la casa de 
colònies. Aprofitarem la passejada per consolidar els 
coneixements apresos el dia anterior i per agafar 
mostres de plantes per a treballar a la tarda. 
 
 

 
Laboratori botànic 
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  
Descobrirem els principis de la medicina natural i aprendrem a 
distingir les plantes i els recursos que ens ofereix el nostre 
entorn natural com havia fet la saviesa popular durant l’Edat 
Mitjana. Podrem fer-nos una bosseta d’olor per a perfumar el 
nostre armari. 
 
 

 
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 activitats que posaran a prova els coneixements adquirits durant 
l’estada. 

 
 
 
TREBALL DE SÍNTESI 

 
Com tota comarca, el Berguedà és un espai diferenciat amb una natura i cultura 
pròpia. Ens endinsarem en aquesta realitat realitzant algunes visites que ens 
mostraran el caràcter d’aquesta terra, aprofundint-ne gràcies a les activitats 
plantejades al dossier des de les diverses àrees curriculars. 

 
 
 
 
 

 

 

marta


