Activitats educatives i de lleure
Curs 05/06

Casa de colònies “El Molí de la Riera”
tfn : 93 858 45 00

ACTIVITATS EDUCATIVES I DE LLEURE - El MOLÍ DE LA RIERA
ü Les activitats estan dissenyades per l’equip de la casa, atenent la realitat
socio-cultural i natural del nostre territori, la Vall del Ges.
ü Els continguts exposats dins cada centre d’interès estan adaptats als diferents
nivells educatius.
ü Tots els centres d’interès combinen tallers de manipulació, experimentació de
camp i jocs a l’exterior.
ü Mestres i monitors treballem en equip durant l’estada. La bona coordinació i
coneixement del centre d’interès faran de l’estada el que pretenem ... una
gran experiència !!!

COLÒNIES ESCOLARS, 3 dies

El món de la granota Ota _________________________________________
Pels més petits aquesta sigui probablement la primera vegada que vagin de
colònies ... tractar de fer d’aquests moments tan especials un record inoblidable
serà l’objectiu d’aquests dies. La gimcana, l’excursió, el foc de camp, les
cançons i llegendes, els missatges-sorpresa són algunes de les noves
experiències que viurem de la mà de la Granota Ota i el follet Manelet.
Destinataris : educació infantil
Blocs de l’estada :
. La gimcana : descoberta, missatges, proves i reptes
. Les llegendes : contes, cançons i danses al bosc, al voltant del foc...
. L’excursió : aprendre a gaudir de la natura
. El joc: Jocs de cucanya, festa i germanor
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Un planeta, mil colors _________________________________________
Un passeig per tots els racons del nostre planeta: la Terra, una casa encara per
descobrir, amb paisatges de tota mena. Un planeta amb una cara gris pels residus
i la contaminació. Un planeta blau cobert de mars i rius. Un planeta verd on la
vegetació cobreix i empara la part més moguda : el planeta viu ...
Tots podem fer coses per conservar el planeta ... entre d’altres estimar-lo.
Destinataris : educació infantil, cicle inicial i cicle mitjà
Blocs de treball :
. El planeta blau : l’aigua. El cicle de l’aigua, la vida a la riera
. El planeta verd : el bosc. El cicle de la vida. Ecosistemes a la Vall del Ges
. El planeta viu : insectes i ocells
. El planeta gris : Jocs de la terra, actituds ecològiques per preservar el planeta.

Molina que molinaràs i altres vells oficis ______________________________
Fa més de cent anys les coses es feien a poc a poc, manualment, gràcies al bon
fer i saber dels artesans, els oficis s’heretaven i les estacions de l’any
determinaven que calia fer en cada moment ... Com es vivia llavors al món rural
català ? El molí de la Riera, un antic molí fariner del s. XVIII serà el petit
univers al voltant del qual descobrirem aquest bocí de la nostra història, ens
endinsarem en els oficis tradicionals i descobrirem que vol dir batre el blat,
fabricar una esquella, tornejar la fusta o moldre el gra ...
Destinataris : P5 i educació primària
Blocs de treball :
. El pagès : la vida a pagès. els cereals : segar i batre. Dites de la pagesia
. El moliner : la vida als molins. La força de l’aigua. Treballem la farina
. El pastor i l’esqueller : la vida amb els ramats. Jocs amb esquelles
. El llenyataire i el torner : viure del bosc. Conèixer els arbres. Fem de torners.
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La Vall del Ges ahir i avui __________________________________________
Al cor del nostre país discorre el riu que dona nom a la Vall. Aquest és el
territori de l’alzina i el boix, de l’antic ofici de la torneria, de nombrosos i ben
conservats molins, de viles que han sabut mantenir l’equilibri entre les tradicions
i la industrialització, de natura per gaudir dels esports i de la vida al bosc ...
aquest passeig per la Vall -lúdic i didàctic- ens descobrirà un medi natural i
social dels nostres dies.
Destinataris : cicle mitjà i superior de primària, i cicle inicial d’ESO
Blocs de treball :
. El molí fariner hidràulic : els cereals i la farina. L’energia hidràulica
. Els antics oficis al món rural català : el pagès, el pastor, l’esqueller, el
llenyataire i el torner
. El poble, una comunitat a la mida humana : serveis, urbanisme, història.
. Esports d’aventura a la Vall del Ges : tirolina, pont tibetà, tir amb arc.

GAIA : una teoria per entendre el Planeta Terra _______________________
La teoria de GAIA considera que el planeta Terra és un superorganisme que
funciona com un ésser viu, i com a tal està format per un conjunt de sistemes,
equivalents als que podem identificar en un individu viu. El crédit proposa la
investigació d’aquest ésser des d’un poble de Gaia per posterioment intentar
entendre millor el funcionament d’aquest ens que és el Planeta Terra.
Destinataris : ESO (CRÉDIT DE SÍNTESI)
Blocs de treball :
. Passat i present d’un poble de muntanya : canvis, activitat econòmica ...
. Descoberta del bosc de ribera : característiques i funcions bàsiques del bosc
. Els habitants del riu : macroinvertebrats aquàtics, bioindicadors
. El molí fariner i altres vells oficis : oficis i artesania de la Vall
A part d’aquests blocs temàtics durant l’estada a la casa de colònies es faran
activitats d’aventura i nocturnes, les quals potencien les relacions interpersonals
i ajuden a desenvolupar la capacitat motriu i el respecte vers els companys.
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El crédit de síntesi s’estructura en tres etapes :
. Treball previ a l’institut (1.50 h)
. Estada a la casa de colònies (3 dies)
. Treball gràfic de síntesi i exposició oral al centre (2 dies)

COLÒNIES ESCOLARS, 2 dies

El món de la granota Ota _________________________________________
En Manelet, el follet, i la seva amiga, la granota Ota ens descobriran el seu món
mitjançant aquelles eines que formen i han format part sempre d’ ”anar de
colònies” : els missatges-sorpresa, les llegendes a la vora del foc, els jocs de
cucanya ...
Destinataris : educació infantil
Blocs de l’estada :
. La gimcana : descoberta, missatges, proves i reptes
. Les llegendes : contes, cançons i danses al bosc, al voltant del foc...

Planeta Blau, Planeta Verd _________________________________________
La Terra, un planeta que des de l’espai és blau, cobert de mars i oceans, de rius i
rierols...i alhora un planeta que vist de prop conserva el verd que li donen els
boscos i conreus ... un territori per descobrir i admirar
Destinataris : educació infantil, i educació primària
Blocs de treball
. El planeta blau : l’aigua. El cicle de l’aigua, la vida a la riera
. El planeta verd : el bosc. El cicle de la vida. Arbres i plantes a la Vall del Ges.
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El molí fariner i altres vells oficis ____________________________________
Descobrirem 6 oficis ancestrals que han fet d’aquesta Vall el territori que és avui
dia : una simbiosi entre natura, indústria artesanal i pagesia. Oficis, alguns, que
han sobreviscut als nous temps, i vells oficis que ja formen part del nostre
passat. Històries, llegendes i vides reals ...
Destinataris : educació infantil, educació primària i cicle inicial d’ESO
Blocs de treball :
. El moliner : la vida als molins. La força de l’aigua. Treballem la farina
. El pagès, el pastor, el llenyataire, el torner, l’esqueller : gimcana dels antics
oficis

SORTIDES D’1 DIA

La tardor a la Vall del Ges _________________________________________
La Natura es transforma de forma espectacular durant aquesta estació. Els
colors, olors i sons de la Tardor, les presències i absències, els fruits ... tot
assenyala que és època de canvis. Tractar de copsar aquests en el paisatge de la
Vall és l’objectiu d’aquesta descoberta.
Destinataris : educació infantil, cicle inicial i cicle mitjà
Durada activitat : matí (2-3 h)
I ara ... a moldre al Molí ____________________________________________
La casa de colònies és un antic molí fariner del s. XVIII que encara conserva
les velles moles. El descobriment d’aquesta màquina de fabricació de farina, que
sorprèn a grans i petits, és pot iniciar a partir de l’observació d’una espiga de
blat o a partir de la infrastructura hidràulica que des del riu portava l’aigua fins
al molí.
Destinataris : educació infantil, educació primària i ESO
Durada activitat : matí (2-3 h)
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