ESTADES ESPORTIVES
A CAMBRILS-VINYOLS
Des d’aquest curs, us
proposem una nova oferta
educativa: estades a
l’Ecocampvinyols per poder fer
activitats relacionades amb el
mar com el caiac o pàdel surf a
les platges de Cambrils.
Demaneu información al
625027856 o a
colonies@lalzina.com.
Si us ve de gust, podem
preparar-vos un crèdit de
síntesi al llarg de l ’estada.

ACTIVITATS
EDUCATIVES
PER A
SECUNDÀRIA

CRÈDIT DE SÍNTESI: EL
MÓN RURAL
Us presentem el crèdit de
síntesi sobre el món rural. El
realitzem a la casa de colònies
Món Serè de les Piles.

XERRADES
Us oferim un ventall de
xerrades sobre temática
ambiental: el plàstic i el residu
zero, consum, quilòmetre zero,
energía, fauna, riscos
ambientals, turisme, etc.

EDUQUEM EN VALORS
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SORTIDES 2019-2020

ambiental
Us oferim un curs més, i ja en són dinou, un
programa d’activitats educatives pensades per

Dels Gorgs a Gallicant (l’Arbolí)
Itinerari que discorre per la serralada prelitoral, que ens permet visitar uns gors i un
poblre abandonat.

9,50 €

Viatge al fons de la terra (la Febró)
Treballem les coves, la fauna cavernícola,
les formacions kàrstiques i la prehistòria.

9,50 €

Miravet, el pes de la historia
Fem un repas a tota la historia del país
amb l’ajuda dels murs del Castell, fent
especial esment a l’Edat Mitjana, però
sense oblidar l’història antiga o la més
recent.

9,50 €

L’ecosistema del bosc mediterrani
A partir de l treball de camp obtenim uns
resultats que ens permeten valorar l’estat
de l’ecosistema.

9,50 €

Visita a la presa de l’embassament de
Riudecanyes (Riudecanyes)
Ens endinsem a les entranyes de le la presa
de l’embassament a la vegada que analitzem l’ecosistema lacustre artificial..

9,50 €

El bosc cremat
Per què cremen els nostres boscos , en
quin estat el trobem i com poden evolucionar en un futur immediat.

9,50 €

L’ecosistema litoral (L’Ametlla de Mar)
Viure al trencall de les onades és tant
difícil que només els més forts, els millors
adaptats i els oportunistes sobreviuen.

9,50 €

L’ecosistema fluvial (Alcover)
Estudiem el comportament del riu, el que
representa per al territorio com a Font de
vida i de modelació del paisatge, i la
rellevància en l’economia al llarg de la
historia.

9,50 €

als vostres alumnes.
El ventall és prou divers i relacionats amb temes
d’educació socioambietal, sense oblidar la multidisciplinarietat de l’aprenentatge..
Per aquest curs hem fet una aposta més gran
per poder oferir-vos itineraris educatius que
podeu realitzar en un matí llarg, de les 8:30 a
les 15:00 aproximadament.
El nostre equip està format per llicenciats i educadors en el lleure no reglat, amb una gran
experiència en el treball amb alumnes.
Quan fem un itinerari, realitzem una sessió

prèvia al centre per tal de sensibilitzar i conèixer
l’alumnat.

Impactes ambientals sobre el territori:
prenem com a model la instal·lació dels
parcs eòlics de les serres meridionals del
Camp de Tarragona per entendre els impactes de les activitats humanes sobre el
territori

9,50 €

El Montsant i el paisatge

9,50 €

Estudi del Francolí

9,50 €

Aprendrem com ha evolucionat geològicament el paisatge i quin paper ha tingut
la mà de l’home en la seva recent modelació.
La part Baixa del riu Francolí, al seu pas
per Tarragona, ens serveix d’escenari per
treballar el riu, la vegetació i la fauna..

Preu per alumne i activitat. L’activitat inclou una sessió prèvia a l’aula, el monitoratge, l’assegurança i el
material necessari per desenvolupar l’activitat, llevat
del material propi de l’alumne.

EDUQUEM EN VALORS
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