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L'ESCOLA DE NATURA DEL CORREDOR

L'Escola de Natura del Corredor va engegar les seves activitats 
d'una manera continuada l'any 1984. Dos anys més tard es va ins-
tal.lar a la que seria la seva seu definitiva: Ca l'Arenes, al bell mig 
de la muntanya que ha estat i és marc, inspiració, estímul i objecte 
de les accions i produccions de l'equip: el massís del Corredor, a 
cavall entre el Maresme i el Vallès Oriental.

L' Escola de Natura del Corredor és un Centre d'Educació Ambiental 
que treballa especialment a l'àmbit del medi natural. Tot i així, una 
part important dels programes van adreçats a analitzar les relacions 
de les persones amb el seu propi medi, en sentit genèric.

Els coneixements del bosc o de la gestió del medi a la comarca 
representen la faiçó divulgadora de l'Escola de Natura del Corredor. 
La projecció d'actituds i de valors respecte el món on són immer-
sos els individus és l'altre component essencial de la trajectòria 
educativa del centre.

L'Escola de Natura del Corredor és membre del Consell de Centres 
d'Educació Ambiental de la Societat Catalana d'Educació Ambiental 
des de la seva creació.



La comprensió del propi medi és essencial per a mantenir-hi una 
bona relació i garantir-ne el seu ús sense abús. L'observació i la 
descriptiva són les primeres passes. L'educació dels valors com la 
sensibilitat, el respecte i la solidaritat han de ser sempre presents 
en les activitats de descoberta i recerca de l'entorn en el qual som 
immersos.

La nostra metodologia es basa en  el conreu de l'expressivitat com 
a pilar fonamental de la comunicació, adaptant-nos a les caracte-
rístiques i procedència dels diferents grups.
La relació educador-alumne és fonamental, per això, en les acti-
vitats docents, les ràtios habituals no superen els 15-18 alumnes 
per educador.

A l'Escola de Natura del Corredor busquem...

L'educació de l'observació, la sensibilitat, l'anàlisi i 
el respecte vers les coses, els éssers vius, la terra, 
les persones.

El coneixement dels trets característics de la se-
rralada, de la comarca, de les relacions entre tots 
els seus components.

La descriptiva i l'anàlisi d'un paisatge feréstec i al-
hora humanitzat. La interpretació global de la vida 
d'un territori.



ON ...



... SOM?

El Far
Can Bosc

Ca l'Arenes

Canyamars

Argentona

Llinars

Urb. Can Massuet-El Far

Dosrius

Can Bordoi

Mataró



LES ESTADES

La continuïtat d'un treball de 
2 o 3 dies permet 
experimentar noves sensacions, 
comprendre de manera més pregona 
les relacions internes del grup 
i conèixer l'actitud de cada individu, 
particularment en relació al medi, 
superar la sensació de medi aliè, 
aprofundir en molts aspectes 
de contingut, ...

Tot vivint el bosc amb els companys, tant de dia com de nit, 
el procés educatiu es fa molt més intens i agradable.



L'estada 1 s'acaba el dimecres després de dinar.

L'estada 2 s'incorpora a la instal.lació el dimecres a les 16:00 h. 
Si durant el primer matí voleu fer una part de la presentació i el joc 
de situació, un educador de l'ENC es desplaçarà amb vosaltres a 
l'Àrea d'Esplai del Corredor.

3r DIA2n DIA1r DIA

CALENDARI i HORARI

Diluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

MATÍ

TARDA

DISTRIBUCIÓ SETMANAL

Estada 1

Estada 2

TARDA

Presentació i 
Joc de situació

Tallers 
monogràfics

Tallers 
monogràfics

Passejada 
de descoberta

Sessió de 
diapositives

Viure la nit

Gran joc 

esmorzar  i lleure esmorzar  i lleure

lleure lleure lleure
dinar  i lleure dinar  i lleure dinar  i lleure

berenar  i lleure berenar  i lleure
sopar sopar

13:00 h

15:30 h

13:30 h

10:00 h

18:00 h
20:30 h *
21:30 h

23:00 h

9:00 h

* En aquelles èpoques de l'any en que es fa fosc molt aviat, es pot sopar a les 20:00 h. 
Cal, però, que ens aviseu prèviament per tal que la cuinera ho tingui en compte.



Fase de situació

Són jocs actius, de moviment, de camp i de bosc.
Juga tot el grup classe dividit en 2 o 3 equips.
L'argument i les normes del joc es basen en les característiques i 
les interaccions reals de la fauna local.

De bon començament...

CI CM CS

CM CS

CI CM CS El formiguer
Dins un formiguer, cadascú té la sevafunció: 
posar els ous, buscar aliment, cuidar a les larves, ... 
Les formigues no deixen mai de feinejar, 
tot vigilant que no els prenguin allò que tant els ha costat d'aconseguir.

El joc dinàmic és una forma de descarregar les tensions acumulades 
els últims dies. Però més enllà de satisfer la necessitat fisiològica i 
psicològica d'equilibrar energies, els jocs que plantegem possibiliten 
un primer contacte amb l'entorn natural proper a la casa i a la vegada 
començar a familiaritzar-se amb alguns dels seus personatges.

ELS JOCS DE SITUACIÓ

La cua de les sargantanes
Les sargantanes, animals de sang freda, 
es dirigiran a les roques del sol per tal d'aconseguir 
els raigs que els donaran energia. 
Enmig del bosc les esperaran les guineus, que intentaran atrapar-les. 

Els ous del gaig
Els gaigs intentaran aconseguir l'aliment necessari 
per criar els seus polls fins que esdevinguin adults. 
Les fagines, però, intentaran atrapar-los 
i també menjar-se els ous i les cries.



Fase de motivació
Anem a fer una primera exploració de l'entorn.
Hem d'estar a l'aguait, amb els ulls ben oberts, si volem des-
cobrir els secrets del bosc...

L'ITINERARI MOTIVADOR
L'itinerari motivador és, de fet, una passejada pels entorns pro-
pers a la casa amb l'objectiu bàsic d'encomanar als nois i noies 
el cuquet de la xafarderia pel món natural i, alhora, fer-los agafar 
l'hàbit d'observar els seus elements de manera sistemàtica i con-
textualitzada.
La recerca és oberta i es va conduïnt a partir dels elements que
van captant l'atenció dels alumnes.
L'educador/a facilita la descoberta,
orientant i enriquint l'observació.



Fase de motivació i investigació
Les aventures dels professors Macarulles, Tarentola, Gamarús 
i Raspinell

El joc dels "XITS" o del Toixó.
Contingut: les adaptacions dels éssers vius.

El joc dels "OHS" o Què hi fa un bruc com tu en un lloc com aquest?
Contingut: la successió ecològica.

Hi ha tres versions del Gran Joc:

LA DESCOBERTA DEL BOSC A TRAVÉS DELGRAN JOC

Els nois i noies sortiran en equips per a refer, tots sols, el camí 
que  "ja fa molts anys van recórrer els professors en les seves 
exploracions per aquests boscos...".

Porten amb ells una carpeta vella "que havia estat d'algun dels 
quatre savis..." amb els materials necessaris per a resoldre els 
reptes d'investigació que se'ls plantejaran pel camí.

L'objectiu, en darrer terme, és arribar al lloc on "els pofessors van 
descobrir un animal enigmàtic, fins aleshores desconegut per 
la ciència..." i detectar i descobrir de quin animal es tracta.

NOTA: Els jocs del Gat mesquer i del Toixó tenen dues adaptacions, 
una per al  cicle inicial i l'altra per als cicles mitjà i superior d'educació primària.

El joc dels "EPS" o del Gat mesquer.
Contingut: la cadena alimentària.



Fase de motivació i investigació

"Ep 1"  Inici del joc. Observació del paisatge: canvis en el temps. Trencaclosques.
"Ep 2" El bosc en conjunt. Llibre sense fi: la successió ecològica.
"Ep 3" Els arbres del bosc.  Recerca i identificació dels arbres més significatius.
"Ep 4" Els herbívors: restes de menjar. Reconeixement de pinyes rosegades.
"Ep 5" Els ocells i la seva alimentació.   Joc de deducció.
"Ep 6" Els carnívors: senyals d'activitat.   Joc d'hipòtesis: “Què li ha passat a l’ocell?”.
"Ep 7" El gran carnívor ...    Identificació de restes.
A ca l'Arenes  Final del joc. Treball de globalització la xarxa tròfica.
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El joc del gat mesquer
Contingut: la xarxa tròfica.

Inici joc

Final joc

Ep

*



Fase de motivació i investigació



Fase de motivació i investigació



Fase d'investigació

ELS TALLERS

1. INTRODUCCIÓ
Situem els nois i noies en el tema, els motivem, creem unes ex-
pectatives per a la recerca, els donem unes pautes de treball i els 
fem expressar les seves experiències prèvies relacionades amb 
el tema .

2. TREBALL DE CAMP
Descoberta i observació en el medi. Recollida de mostres. Visió de 
context. Vivència del contacte amb el medi natural.

3. ANÀLISI I REGISTRE
Treball d'observació acurada. Ús dels instruments i tècniques es-
pecífiques d'observació i anàlisi. Registre objectiu.

4. GLOBALITZACIÓ
Tècniques d'expressió dels resultats. Posada en comú del que s'ha 
vist. Reflexió i interpretació dels resultats. Jocs de globalització. 
Exposició de troballes.

Aquest esquema de treball s'adapta a cada tipus de taller, l'edat i 
nivell del grup, el temps disponible i l'època de l'any.

La majoria de tallers es desenvolupen íntegrament a l'exterior 
(bosc, camps, ...), per tal d'intensificar el contacte dels nois i noies 
amb el medi natural. A la casa hi ha aules-taller on poder realitzar 
el treball d'anàlisi d'aquells tallers que ho requereixen, o quan la 
meteorologia ho recomana.

Els tallers són activitats d'investigació i estudi d'un tema concret.
La seva durada oscil.la entre les dues i tres hores.
El treball s'estructura en les següents etapes:



Fase d'investigació
MATERIALS DE SUPORT

Taller de primavera

Taller de tardor

Cicle superior

Cicle mitjà

Cicle inicial

Realitzable en cas de pluja

LLEGENDA DE LES ACTIVITATS

CM

CI

CS

Per a l'observació i experimentació: lupes de mà, de captura i 
binoculars, pinces, càpsules de petri, aparells de mesura i estris 
específics.

Per a la recollida de dades: fllibretes de camp, fitxes de treball, ...

Per a l'anàlisi: claus d'identificació i classificació, col.leccions, fitxes 
de suport per a l'anàlisi i elaboració de resultats.

Per a l'expressió i síntesi de resultats: plafons i pósters d'exposició, 
fitxes de camp, llibretes de camp,  jocs, gomets, colors, cinta ad-
hesiva.



ÍNDEX DE TALLERS

CM CS

CM CS

VEGETACIÓ

COMPARACIÓ DELS BOSCOS DEL CORREDOR
 
Coneixement comparat dels diferents tipus de vegetació: 
condicions ambientals, estructura de la vegetació, inventari 
d'espècies, adaptacions als factors ambientals i competèn-
cia.
Mecànica: cada grup treballa a fons un ambient diferent: 
alzinar, pineda, bosc de ribera o brolla. Treball per grups 
en parcel.les en un tipus de bosc i "flash" visual final d'un 
altre ambient.
Material específic: fitxes de treball, aparells de mesura dels 
factors ambientals, pósters i cartes d'identificació.

PLANTES SENSE FLOR (molses, falgueres i líquens)
 
Coneixement del cicle de les plantes criptògames,  sistemes 
de dispersió, simbiosi. Valoració de la importància de l'aigua 
en molses i falgueres. Antiguitat i grans trets evolutius.
Mecànica: introducció a l'aire lliure, observació i estudi 
d'exemplars "in situ", calca de líquens. A l'aula, observació 
amb lupa binocular i/o microscopi, experimentació amb la 
rehidratació de molses seques.
Material específic: lupes de mà i de captura, lupes binoculars, 
microscopi, claus d'identificació (joc de cartes).

ELS BOLETS
 
Coneixement del món dels bolets per deixar de veure'ls 
només com a productes de consum, bo i remarcant llur 
importància ecològica al bosc, tant si són comestibles com 
si no.
Mecànica: observació i estudi "in situ" sense arrencar-los. 
Recollida d'alguns exemplars per a classificació o per a 
fer-ne esporades.
Material específic: lupes de mà, làmines i  guies 
d'identificació.

CM CS



FRUITS DEL BOSC

Comprensió de la funció dels fruits del bosc (dispersió de 
l'espècie), la relació animals-fruits i reconeixement dels 
principals fruits del bosc.
Mecànica: observació, recollida i tast de diferents fruits. 
Recerca d'excrements d'animals i observació de les llavors 
dels fruits que han menjat. 
Material específic: fitxes de treball, pósters i cartes 
d'identificació.

CI CSCM

FAUNA
ELS RASTRES DELS ANIMALS

Coneixement indirecte dels habitants del bosc mitjançant  
els seus rastres.
Mecànica: introducció a la dificultat de d'observar directament 
els animals nocturns o esquerps. Passejada per a trobar 
els seus rastres (petjades, excrements, restes de menjar, 
plomes, caus, pèls, cants d'ocells...). Realització de motllos 
de petjades i enregistrament de cants d'ocells.
Material específic: lupes de mà, gravadores, material per a fer 
motllos, póster dels rastres, fulls d'identificació de mamífers, 
i guies diverses.

ANÀLISI D'EGAGRÒPILES I EXCREMENTS

Estudi de l'alimentació d'un carnívor, al cim de la piràmide 
tròfica, coneixement de l'anatomia dels animals dels quals 
trobem restes, coneixement dels animals que viuen al Co-
rredor.
Mecànica: a l'aula, motivació i introducció als sistemes 
d'estudi, dissecció de l'egagròpila o de l'excrement, clas-
sificació de les restes trobades i construcció d'una xarxa 
tròfica.
Material específic: estris de dissecció, esquelet i pells de 
carnívors, fitxes de treball, claus d'identificació, lupes de 
mà i binoculars.

CMCI CS

CMCI CS



CM CS

ELS ANIMALS D'AIGUA DOLÇA (la bassa)

Coneixement dels animals vertebrats i invertebrats i la seva 
distribució dins una bassa. Observació de les adaptacions 
a l'aigua (alimentació, respiració, natació, reproducció, me-
tamorfosi...). Respecte pels petits animals i desmitificació 
de pors i fàstigs.
Mecànica: motivació i introducció a la metodologia empra-
da. Observació i captura a diferents punts de la bassa. A 
l'aula,
observació i estudi dels animals capturats. Els animals són 
tornats a la bassa després del taller.
Material específic: salabres i estris de captura, làmines i claus 

INVERTEBRATS

Coneixement de la gran diversitat de petits invertebrats 
que poblen els nostres boscos i camps, i de la importància 
ecològica que tenen. Classificació en grans grups, anatomia 
i adaptacions importants o peculiars. Respecte pels petits 
animals i desmitificació de pors i fàstigs.
Mecànica: introducció a la metodologia de captura i morfo-
logia dels invertebrats. Recol.lecció en diferents ambients. 
Observació i estudi. A l'aula, observació de detalls (ulls 
d'aràcnids, pèls...) amb lupa binocular. Després del taller 
els animals són tornats al seu medi.
Material específic: material de captura, fitxes de treball, jocs, 
guies i claus d'identificació, lupes de mà i binoculars.

ELS OCELLS

Observació dels ocells amb tècniques adequades per dis-
cernir les seves característiques subtils.
Mecànica: introducció i joc per a aprendre a utilitzar els 
prismàtics. Observació a les menjadores. Passejada pel 
bosc i els camps veient i escoltant ocells. Dibuix dels ocells, 
descripció i enregistrament dels cants. Observació de cranis, 
becs, potes, plomes...
Material específic: prismàtics, telescopi, gravadores, guies 
d'identificció, col.leccions de cranis, plomes...

CMCI CS

CMCI CS



ECOLOGIA

CMCI CS

CM CS

INVERTEBRATS I FLORS (el món d'una flor)

Coneixement de la interrelació entre aquests dos grups 
d'éssers vius i la seva coevolució. Cicle de les plantes amb 
flor i pol.linització pels insectes. Adaptacions. Reconeixe-
ment de diferents espècies d'insectes i plantes amb flor.
Mecànica: Introducció a la morfologia d'insectes i flors. 
Recerca d'insectes i flors per a observar-los, descriure'ls i 
dibuixar-los. A l'aula, observació detallada (aparell bucal dels 
insectes, òrgans sexuals de les flors, pol.len...). Després del 
taller els animals són tornats al seu medi.
Material específic: estris de captura, guies i claus d'identificació, 
lupes de mà i binoculars.

EL SÒL

Coneixement de l'estructura del sòl: horitzons, roca mare, 
humus, fullaraca... Estudi dels animals que viuen al sòl.
Mecànica: estudi del sòl en diferents ambients del bosc, calca 
dels horitzons, presa de mostres i captura d'animals. A l'aula, 
tractament de les mostres i observació dels animals captu-
rats. Després del taller els animals són tornats al medi.
Material específic: garbells, material de captura, embuts de 
tullgren (Berlesse), guies i claus d'identificació, lupes de 
mà i binoculars.

MACARULLES (relacions entre éssers vius)

Coneixement de les relacions entre insectes i vegetals 
(parasitisme, depredació...) fent especial èmfasi en les ma-
carulles. Estudi del cicle biològic d'alguns invertebrats.
Mecànica: sortida de camp a la recerca de macarulles. Ob-
servació i descripció de les macarulles i de les plantes o les 
hem trobat. A l'aula, observació detallada.
Material específic: fitxes de treball, guies i claus d'identificació 
(pósters i jocs de cartes), lupes de mà i binoculars.

CM CS



GENERALISTES

CMCI CSBOSC A LA TARDOR

Coneixement dels canvis i esdeveniments que tenen lloc 
a la tardor: canvis meteorològics, fruits, bolets, moviments 
migratoris dels ocells, variacions en l'alimentació dels car-
nívors, arbres de fulla caduca i perenne.
Mecànica: passejada fent diverses parades i capbussades 
dins del bosc.
Material específic: lupes de mà, guies diverses  i claus 
d'identificació (pósters i jocs de cartes), fulls d'identificació 
de mamífers, fruits i bolets.

BOSC A LA PRIMAVERA

Coneixement dels canvis i esdeveniments que tenen lloc 
a la primavera: canvis meteorològics, brotada de les fulles 
en caducifolis i alzines, floració, proliferació d'invertebrats, 
moviments migratoris dels ocells, variacions en l'alimentació 
dels carnívors.
Mecànica: passejada fent diverses parades i capbussades 
dins del bosc.
Material específic: lupes de mà, guies diverses  i claus 
d'identificació (pósters i jocs de cartes), fulls d'identificació 
de mamífers.

VIDA HUMANA
USOS DEL BOSC (suro, pinyes, llenya, feixines, carboneig, 
pous de glaç)

Coneixement dels usos que l'home ha fet i fa dels recursos 
que ofereix el bosc: pela del suro, collita de pinyes, tallada 
d'alzines per a llenya, feixines, carboneig i pous de glaç.
Mecànica: passejada extensiva fent diverses parades per a 
observar les restes de les diverses activitats humanes.
Material específic: fitxes de treball.

CMCI CS

CM CS



APROFITAMENT FORESTAL (suro, pinyes, llenya, feixines, 
carboneig)

Aproximació als usos que l'home ha fet i fa dels recursos 
que ofereix el bosc. Estudi de la productivitat de l'explotació 
forestal. 
Mecànica: estudi intensiu d'una o diverses parcel.les del 
bosc: factors ambientals, estructura i models de gestió 
(bosc gros o bosc menut). Anàlisi de la producció en termes 
econòmics. 
Material específic: aparells de mesura dels paràmetres físics, 
fitxes de treball, guies diverses  i claus d'identificació (pós-
ters i jocs de cartes).

CS



EN CAS DE PLUJA
CAP A CAL GAIG

Com s'esdevé la successió ecològica des d'un incendi fins 
que l'alzinar es refà.
Mecànica: joc de taulell i de moviment.  En quatre grups, els 
alumnes realitzen diverses proves que els proposa el taulell 
de la successió repartides en diferents punts de la casa.
Material específic: taulell de la successió, fitxes de joc, ma-
terial de les proves i mostres de plantes i animals.

APRÈN A MESURAR EL TEMPS

Coneixement i construcció de diversos aparells meterològics 
que utilitzarem per a mesurar la precipitació, humitat, pressió 
atmosfèrica i direcció i força del vent.
Mecànica: introducció als fenòmens meteorològics amb una 
sessió de diapositives. Introducció als aparells meteorolò-
gics i construcció d'una estació meteorològica senzilla per 
grups.
Presa de dades.
Es pot combinar amb un taller d'experimentació amb la re-
hidratació de les molses i una sortida a l'exterior (EL BOSC 

CM CS

CM CS

Material específic: diapositives, aparells meteorològics, ma-
terial per a la construcció dels instruments.

CICARGOL TREU BANYA

Què fan els cargols un dia de pluja?
Mecànica: a partir d'un conte i per grups, es  realitzen di-
verses activitats curtes al voltant del món dels cargols i la 
pluja (experimentar, observar, imitar, cantar, dibuixar...) i es 
representen en un guió de treball.
Material específic: material per a les diferents activitats, fitxa 
de treball.





Els mestres sou peça clau en l'eficàcia educativa de l'estada. I no 
tan sols durant l'activitat lectiva: també durant el desenvolupament 
d'aspectes quotidians com llevar-se i anar-se'n a dormir, els àpats, ... 
i durant les estones de lleure. Aquests són alguns consells adreçats 
a fer-vos més còmodes els aspectes organitzatius de l'estada.

EL PRIMER DIA

Quan arribeu a Ca l'Arenes, un educador/a de  l'ENC  us estarà 
esperant. Si veniu de dilluns a dimecres, podeu instal.lar-vos a les 
habitacions en aquell mateix moment, o  bé  després  d'esmorzar. 
Si veniu de dimecres a divendres, deixareu les motxilles als terraris, 
i us instal.lareu a les habitacions a la tarda,  després  de  berenar. 
En aquest darrer cas, podeu anar a esmorzar i dinar a l'àrea d'esplai 
del Corredor, que es troba a uns 10 minuts a peu de la casa; en el 
cas que feu activitat el primer matí, un educador/a de l'ENC us hi 
acompanyarà.

A la casa hi ha tres habitacions; dues al segon pis, de 26 i 10-12 
llits respectivament, i una altra al primer pis, de 12-14 llits. Al segon 
pis hi ha, també, la infermeria, amb 4-5 llits, on podeu dormir els 
mestres i acompanyants. 

LES ACTIVITATS

Durant la realització de les activitats docents, treballarem en petits 
grups, excepte en el cas del joc de situació i les activitats de nit, que 
les farem tots junts.  Per a la passejada i els  tallers, farem 2 grups 
si hi ha menys de 35 alumnes i 3 grups si n'hi ha més; cadascun 
d'aquests grups estarà dirigit per un educador/a de l'ENC. Per al 
gran joc, farem 4 grups invariablement, sigui quin sigui el nombre 
d'alumnes. 
És recomanable que aquests grups ja estiguin fets abans de co-
mençar l'estada. Per facilitar-vos aquesta tasca us proporcionem 
unes graelles per repartir els grups.

RECOMANACIONS PER A UNA BONA ESTADA



ELS SERVEIS

Cada dia es realitzen diferents serveis.

Els cambrers seran els encarregats de parar i desparar la taula. 
Aquest  servei  es  realitzarà 3  cops  al  dia  (a  l'hora  d'esmorzar, 
de dinar i de sopar) i, per tant, el poden dur a terme 3 grups diferents. 
Malgrat hi haurà el suport d'un educador/a de l'ENC, demanem la 
vostra supervisió.

Els cuiners seran els encarregats de fer les amanides a l'hora de 
dinar. Aquest servei el dirigirà un educador/a de l'ENC, i es realitzarà 
als migdies, 1/4 d'hora abans de l'àpat.

En els grups de cambrers i cuiners és convenient que hi hagi, com 
a mínim, 1 nen/a per taula.

El servei de donar de menjar als animals no domèstics (manteniment 
de les menjadores i els terraris) i el sevei del temps es realitzaran un 
cop al dia, després d'esmorzar i després de dinar respectivament. 
Aquests  serveis  estaran  dirigits  per  un educador/a de l'ENC; 
els mestres, si esteu disponibles en aquell moment, podeu actuar 
de suport.

El servei d'ordre i neteja es realitzarà un cop al dia, després d'esmorzar; 
és un servei força autònom. L'educador-ENC donarà una bossa al 
grup encarregat perquè vagi a recollir la brossa que pugui haver-
hi als llocs on han estat jugant. Aquest grup també s'encarregarà 
d'assegurar-se que la sala de jocs estigui ben recollida abans de 
les activitats, tot i que és responsabilitat de cadascú endreçar els 
jocs que  ha  fet  servir  després  de  jugar-hi. Els educadors/es i 
els mestres vetllarem perquè això es dugui a terme.

És recomanable que els grups de serveis ja estiguin fets abans de 
començar l'estada. Com en el cas dels grups per a la passejada 
i tallers i per al gran joc, us proporcionarem una graella per tal de 
facilitar-vos la tasca. 



ELS ÀPATS

Al menjador hi ha 6 taules, per a 8 o 10 persones cada taula. 

Els mestres, si voleu, podeu dinar un cop els alumnes hagin aca-
bat, o bé fer torns i dinar uns quants amb els alumnes i els altres 
després.

El servei de cuina del centre portarà les olles, cassoles i plates amb 
el menjar al menjador. És tasca dels mestres cuidar-se de la seva 
distribució a les taules (excepte quan els alumnes siguin grans).
L'olla del primer plat es disposarà sobre una taula amb rodes i, 
des del cap de cada taula, els mestres omplireu els plats. Si voleu, 
podeu servir el primer plat abans que el grup pugi al menjador.
Les plates del segon plat es deixaran sobre la taula perquè cada 
alumne es serveixi el tall mitjançant les pinces o, si us ho estimeu 
més,  (a menys que els professors preferiu servir-ho vosaltres).

Els cambrers seran els encarregats de baixar a la cuina quan calgui 
algun element (més pa, un drap, gots, coberts, ...). Quan les gerres 
d'aigua siguin buides, seran els encarregats d'omplir-les. Pe això, és 
recomanable que hi hagi, com a mínim, un cambrer a cada taula.

Un cop finalitzat l'àpat, cadascú haurà de buidar les restes del seu 
plat al contenidor corresponent i baixar els plats, gots i coberts 
bruts als gibrells disposats al banc de l'entrada. Si us ho estimeu 
més, podem preparar gibrells perquè els rentin ells mateixos. Els 
cambrers seran els encarregats d'enretirar les gerres, paneres, ... 
netejar les taules i escombrar el menjador, per tal de deixar-lo a 
punt pel següent àpat.

Sempre que vulgueu més quantitat de menjar tan sols cal que el 
demaneu.

Malgrat a la casa disposem de tovallons de paper, us recomanem 
que els alumnes es portin el seu tovalló de roba de casa, reduïnt 
entre tots la quantitat de residus que generem. Al menjador hi ha 
una estanteria amb diferents departaments per als tovallons.



TEMPS DE LLEURE

A les estones de lleure l'equip de l'ENC no intervé amb els alumnes 
de forma activa. Disposeu d'un reguitzell de llibres i jocs, la majoria 
per jugar a l'aire lliure. Si les condicions ambientals no permeten 
jugar a l'exterior, o si vosaltres ho creieu convenient, ens podeu 
demanar una caixa de jocs de taula que ens haureu de tornar en 
finalitzar l'estada. 

A DORMIR!

Un bon descans és molt important per dur a terme un bon treball 
... És per això que l'hora límit de silenci és a les 24:00 h. Penseu 
que l'endemà, a les 8:00 h en punt, la música us anunciarà l'hora 
de llevar-se.

Tots els llits tenen flassades i fundes per als matalassos i els coixins, 
però cadascú ha de portar un llençol de sota i una coixinera a 
més a més del sac de dormir o llençol de sobre.

Atesa la limitació dels lavabos del 2n pis, us recomanem que una 
part dels alumnes utilitzin els serveis generals de la planta baixa 
abans d'anar a dormir. 

EL DARRER DIA

Les motxilles hauran d'estar fetes i de ser baixades de forma orde-
nada als terraris abans de començar l'activitat del matí per tal que 
el servei de neteja del centre pugui acondicionar les habitacions 
per al segënt grup.
Procureu que els alumnes deixin les flassades plegades i les 
habitacions i la resta de sales sense brutícia grossa (papers, bos-
ses,...).
La sala de jocs ha de quedar endreçada, amb tots els jocs guardats 
a l'armari.
Abans de marxar cal que comproveu que no resten coses del grup 
oblidades a la casa. 



QUÈ MÉS FEM?

TEMES DE TREBALL

Geologia
Vegetació
Fauna
Ecologia
Rius i rieres
Interpretació del paisatge
Medi humà

La nostra tasca es desenvolupa dins el marc de la comu-
nicació i l'educació ambiental, dissenyant i realitzant pro-
grames, activitats i materials didàctics per al coneixement 
i valoració del medi.

Les nostres accions van dirigides a diferents grups socials 
i d'edats (escolars, mestres i professors, administracions, 
públic en general) mitjançant diferents estratègies peda-
gògiques i de comunicació: programa d'activitats educa-
tives, formació de professorat, campanyes municipals, 
auditories ambientals o programes internacionals. 

Gestió forestal
Incendis
Ordenació territorial
Astronomia
Aire
Aigua
Residus
...



ACTIVITATS PER A LES ESCOLES

Tast de bosc (a diferents punts): sortides de camp inten-
sives, d'un matí o un dia sencer, per conèixer diferents 
aspectes del medi natural.

Xerrades mogràfiques (al vostre centre): conferències 
animades amb diapositives i altres recursos.

Tallers i jocs a l'aula (al vostre centre): activitats lúdiques 
i de recerca.

Crèdits de síntesi (al vostre centre): programa d'activitats 
interdisciplinàries d'una durada de cinc dies, sobre temàti-
ques territorials i ambientals concretes, amb sortides de 
camp i treball a l'aula.

Programes de formació del professorat i assessora-
ment ambiental: sortides de camp, cursos per a mes-
tres, programa institucional d'assessorament als centres 
educatius per a la seva millora ambiental en la  gestió i 
curriculum escolar, ...



PUBLICACIONS
EINES DIDÀCTIQUES

Els arbres de Catalunya        Clau dicotòmica en forma de joc de cartes per a un 
treball col.lectiu d'identificació de les espècies autòctones

Els arbres del Corredor Póster d'identificació
Els arbustos del Corredor Póster d'identificació
Arbres    Póster il.lustrat de registre
Hi són    Póster d'identificació dels rastres i restes d'animals 
més comuns de la zona
Carnívors del Corredor Col.lecció de pósters on s'il.lustra l'espècie i els seus 
rastres
 I. El toixó
 II. La guilla
 III. El gat mesquer

Els boscos del Maresme Pósters desplegables inclosos en la col.lecció "Re-
plec", publicada pel Centre de recursos pedagògics de Mataró

GUIES D'INTERPRETACIó

Guia didàctica del Corredor  Primera publicació del Grup d'estudis del Corredor, 
precursor de l'Escola de Natura del Corredor
Cap al castell             Guia descriptiva del castell de Castellvell (Llinars del 
Vallès) i del seu entorn natural
Òrrius a l'abast           Guia per a conèixer el sector meridional del municipi 
d'Òrrius. Conté materials didàctics



D'Aquenza a Bau "Guia per a badar pels volts de Can Fulló" (Òrrius). Conté 
materials  didàctics

Anem al Corredor Guia de treball de l'activitat sobre els usos antròpics al Corre-
dor

DOSSIERS DE TREBALL

Com funciona el Maresme
 I. L'aigua
 II. Els residus
 III. Trencaclosques, ordenació del territori
 IV. Els usos del bosc
Maresme recicla: continguts, activitats i tallers



MEMBRE  DEL  CONSELL  DE  CENTRE  S 
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL


