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NATURA I CULTURA AL PIRINEU 
La Farga 

 
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:  

• Aprofundir en el coneixement d’una zona dels Pirineus catalans: el Ripollès, a 
través d’una vista de la seva natura i la seva història. 

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

• Repassar la cronologia històrica de Catalunya 

• Comprendre l’Edat Mitjana com un llarg període evolutiu de deu segles  

• Aprofundir en la gran i petita història d’aquesta època, saber tant dels grans 
fets com de la quotidianitat, incloent política, societat i economia. 

• Conscienciar-nos de la importància de l’Edat Mitjana per a la cultura catalana, 
com un moment de formació de la nació de Catalunya 

• Potenciar el treball manual i creatiu, aprenent a ser minuciosos i polits 

• Donar les claus per a saber interpretar una obra d’art, tant arquitectònica com 
pictòrica; reconèixer i distingir els elements del romànic dels del gòtic  

• Reconèixer el que és un ecosistema en general i aprendre’n detalls dels que 
visitarem. Incidir en la importància de la xarxa tròfica 

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

 
 

 1r dia 2n dia 3r dia 

Matí 

Visita al Santuari de 
Ripoll * 

 
(*entrada opcional) 

Excursió a Núria: fauna i 
flora al Pirineu* 

        
(*Cremallera no inclòs) 

Joc d’orientació: la 
història de Catalunya 

 Dinar Dinar Dinar 

Tarda 

 
Tremp a l’ou 

Visita al Salt del Grill 
 

 
Tornada 

El romànic a Queralbs 
 Tornada a l’institut 

 Sopar Sopar 

Nit Joc de nit Joc de nit / Discoteca 
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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. 

 
 
CONTINGUTS 

 
Visita al Santuari de Ripoll 
Anirem al Monestir de Poblet on coneixerem la importància de la 
religió durant l’Edat Mitjana, des del seu paper com a institució 
moral fins a la seva participació activa en la Reconquesta. També 
parlarem de la vida quotidiana monacal, el seu origen i les diferents 
característiques dels ordes en que es divideix. 

 
Tremp a l’ou 
Parlarem dels monestirs i de la importància d’aquests per 
preservar la cultura i els llibres a l’Edat Mitjana. Estudiarem la 
il·luminació de llibres en el scriptorium dels monestirs, 
explicarem la tècnica del pergamí, i, sobre paper, dibuixarem 
un motiu medieval que es policromarà amb tremp a l’ou. 
 
 

Visita al Salt del Grill 
Passejarem fins arribar al Salt d’aigua que hi ha a 
prop de la casa de colònies, aprofitant el 
recorregut per observar algunes de les 
característiques del paisatge que ens envolta. Allí 
parlarem de les fonts d’energia i aprofundirem en 
la creació d’energia hidràulica, aprofitant el tema 
per a incidir en la importància del consum 
d’energies renovables. 
 

Excursió a Núria: fauna i flora al Pirineu  
Pujarem a la vall de Núria per, un cop a dalt, visitar 
el complex, que consta del monestir, avui un 
hotel, l’ermita de Sant Gil i una casa de muntanya 
reconvertida en restaurant. Podrem estudiar les 
diferents espècies d’animals gràcies a l’observació 
directa dels animals salvatges, marmotes, àligues i 
isards, i aquells domesticats, com les vaques que 
pasturen o els que s’estan al corral, com algunes 
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aus, els burros o els cavalls. També parlarem de la flora típica d’alta muntanya, amb 
els prats i el pi negre com a protagonistes. Farem un recorregut pel Via Crucis on 
explicarem el significat de les 14 estacions.   
 
El romànic a Queralbs 
Farem una excursió a aquest petit poble 
d’arquitectura típica dels Pirineus, on imaginarem 
la vida quotidiana i visitarem la seva església, un 
dels exemples de la presència del romànic a 
Catalunya. Compararem aquest estil arquitectònic 
amb el del Santuari de Ripoll, fent així una síntesi 
del que hem après de l’Alta i Baixa Edat Mitjana.  
Després, dividits per grups, farem una gimcana pel 
poble, per tal de recórrer els seus edificis i carrers, i esbrinar com viuen els habitants 
d’aquest emblemàtic poblet. 

 
Joc d’orientació: la història de Catalunya 
A la muntanya és molt important saber orientar-se, per 
això proposem acabar l’estada amb un joc en el que 
haurem d’utilitzar plànol i brúixola per a realitzar el 
recorregut proposat, un recorregut que ens deixarà pistes 
per a resseguir els episodis més importants de la història de 
Catalunya. 
 
 

 
 

TREBALL DE SÍNTESI 

 
Com tota comarca, el Ripollès 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 matèries curriculars.  
La distribució d’aquestes es farà segons les característiques dels indrets a visitar i els 
tallers a realitzar.  
 
Les Ciències socials: Geografia ens aportaran activitats per a situar-nos i introduir 
l’estada. Per l’interès del seu medi natural, a la Vall de Núria i al salt d’aigua, es farà 
especial èmfasi a les Ciències Naturals, mentre que a Ripoll i Queralbs parlarem 
sobretot de Ciències socials: Història i Història i Cultura de les religions. No obstant 
això, per tal de promoure l’útil transversalitat de les matèries, farem referència 
constant a la interacció entre natura i cultura, amb la inclusió també d’alguns 
exercicis pràctics. 
 
Des de l’Àrea de Llengües rescatarem alguns textos d’autors medievals, com 
fragments del “Gentil i els tres savis” de Ramon Llull, que no només ens donarà peu 
a reflexionar sobre qüestions d’Història i cultura de les religions, sinó del qual també 
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extraurem exercicis de gramàtica, sintaxi, ortografia i lexicologia. Així mateix, 
tocarem la poesia amb Ausiàs March i el gènere trobadoresc. 
 
 
Les Matemàtiques i la Tecnologia quedaran cobertes per l’anàlisi dels distints edificis 
que observarem, com el Monestir de Ripoll i l’església de Queralbs. 
 
Així mateix, l’Educació Visual i Plàstica ens ajudarà a tractar més profundament el 
Taller de Tremp a l’Ou, coneixent obres medievals fetes amb aquesta tècnica, 
analitzant-les amb la intenció que el seu estudi ens ajudi a crear-ne la nostra pròpia. 


