
Com s’alimenten 
els ocells

Quintanes Natura // Activitats per a les escoles

DESCRIPCIÓ
Tot passejant, observarem quins ocells 
comparteixen el bosc que ens envolta 
i descobrirem la importància de la fauna 
que hi habita. El recorregut transcorre 
per obagues, solells i prats, així com per 
diverses masses boscoses. Realitzarem 
menjadores per als ocells, utilitzant mate-
rial reciclat, per tal de reutilitzar i reduir la 
contaminació del medi. 
Inclou demostració de tala d'arbres 
i troncs amb motoserra.

HORARIS
09:30h  Arribada a Quintanes
10-11h  Descoberta del bosc
11-12:30h  Construcció de menjadores
12:30-15h  Dinar i lleure
15-16h  Demostració motoserra

DIES
Dilluns, dimecres, dijous i divendres

EDAT
P5 fins a 6è

TEMPORADA
Setembre, Octubre, Març, Abril,
Maig i Juny

MATERIAL QUE S’ENTREGA
1 menjadora cada 2 alumnes

MONITORATGE
1 monitor menjadores / 15 alumnes
1 monitor / 15 alumnes

RECOMANACIONS
Es recomana portar calçat  adequat 
per caminar pel bosc. 
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Els colors del 
bosc

Quintanes Natura // Activitats per a les escoles

DESCRIPCIÓ
Tot passejant pel bosc, observarem 
com ens ofereix colors canviants a cada 
fulla i textures diferents a cada tronc. 
Coneixerem per què alguns arbres 
perden la fulla i altres no i ens converti-
rem en recol·lectors de fruits, amb els 
que podrem, posteriorment, realitzar 
un mural. Inclou demostració de tala 
d'arbres i figures amb troncs, 
realitzats amb motoserra.

HORARIS
09:30h  Arribada a Quintanes
10-12h  Descoberta del bosc
12-15h  Dinar i lleure
15-16h  Demostració motoserra

DIES
Dilluns, dimecres, dijous i divendres

EDAT
P3, P4 i P5

TEMPORADA
Setembre, Octubre, Abril, 
Maig i Juny

MONITORATGE
1 monitor / 15 alumnes

RECOMANACIONS
Es recomana portar calçat  adequat 
per caminar pel bosc. 
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RECOMANACIONS
Es recomana portar calçat  adequat 
per caminar pel bosc. 

Com viuen els 
ocells

Quintanes Natura // Activitats per a les escoles

DESCRIPCIÓ
Tot passejant, observarem quins ocells 
comparteixen el bosc que ens envolta
i descobrirem la importància de la fauna 
que hi habita. El recorregut transcorre 
per obagues, solells i prats, així com per 
diverses masses boscoses. Amb fusta 
recuperada, realitzarem caixes-niu per als 
ocells, per tal de facilitar la tasca de 
niuament i posta d'ous. 
Inclou demostració de tala d'arbres 
i troncs amb motoserra.

HORARIS
09:30h  Arribada a Quintanes
10-11h  Descoberta del bosc
11-12:30h  Construcció de caixes-niu
12:30-15h  Dinar i lleure
15-16h  Demostració motoserra

DIES
Dilluns, dimecres, dijous i divendres

EDAT
P5 fins a 6è

TEMPORADA
Setembre, Octubre, Març, Abril,
Maig i Juny

MATERIAL QUE S’ENTREGA
1 caixa-niu cada 3 alumnes

MONITORATGE
1 monitor de caixes / 15 alumnes
1 monitor / 15 alumnes
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RECOMANACIONS
És convenient portar botes d'aigua, 
per accedir a la riera. Es recomana dur 
roba interior i pantalons de recanvi, 
per si els alumnes es mullen. 

Inspeccionem un riu 
Nivell bàsic

Quintanes Natura // Activitats per a les escoles

DESCRIPCIÓ
Descoberta d'un entorn fluvial i posada 
en pràctica de la metodologia 
d'inspecció del Projecte Rius per deter-
minar el seu estat de salut. Ens endinsa-
rem en la salut de la riera de Talamanca; 
determinarem paràmetres físics, químics i 
biològics, per avaluar l'estat sanitari de la 
nostra riera. Observació de la fauna i la 
flora. Metodologia científica: mètode 
adaptat.

HORARIS
09:30h  Arribada a Quintanes
10-14h  Inspecció riu/riera
14-16h  Dinar i lleure

DIES
Dilluns, dimecres, dijous i divendres

EDAT
5è i 6è

TEMPORADA
Setembre, Octubre, Abril i Maig 

MATERIAL QUE S’ENTREGA
Carpeta de metodologia científica

MONITORATGE
1 monitor riu / 15 alumnes
1 monitor / grup complet
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RECOMANACIONS
És convenient portar botes d'aigua, 
per accedir a la riera. Es recomana dur 
roba interior i pantalons de recanvi, 
per si els alumnes es mullen. 

Inspeccionem un riu 
Nivell superior

Quintanes Natura // Activitats per a les escoles

DESCRIPCIÓ
Descoberta d'un entorn fluvial i posada 
en pràctica de la metodologia 
d'inspecció del Projecte Rius per deter-
minar el seu estat de salut. Ens endinsa-
rem en la salut de la riera de Talamanca; 
determinarem paràmetres físics, químics 
i biològics, per avaluar l'estat sanitari de 
la nostra riera. Observació de la fauna i la 
flora. Metodologia científica completa.

HORARIS
09:30h  Arribada a Quintanes
10-14h  Inspecció riu/riera
14-16h  Dinar i lleure

DIES
Dilluns, dimecres, dijous i divendres

EDAT
ESO i Batxillerat

TEMPORADA
Setembre, Octubre, Abril i Maig 

MATERIAL QUE S’ENTREGA
Carpeta de metodologia científica

MONITORATGE
1 monitor riu / 15 alumnes
1 monitor / grup complet
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Del verd al 
blanc

Quintanes Natura // Activitats per a les escoles

DESCRIPCIÓ
Coneixerem el procés de la llet: des del 
conreu del cultiu que alimenta la vaca, 
passant del maneig i munyida a la seva 
posterior manipulació, fins que la llet i els 
seus derivats arriben a les nostres llars.

HORARIS
10:00h  Arribada a Mas Reixagó
 Visita de l’explotació i 
 obrador de formatges
13:30h Arribada a Quintanes
 Dinar i lleure

DIES
Dimecres, dijous i divendres

EDAT
4rt de primària a ESO

TEMPORADA
Octubre a Juny

MONITORATGE
1 monitor / grup complet
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De la granja a 
l’entrepà

Quintanes Natura // Activitats per a les escoles

DESCRIPCIÓ
Coneixerem com s'elaboren els embotits 
més tradicionals de la taula catalana. 
Descobrirem per quins processos es 
passa: primer a la granja de porcs, com 
s'alimenten i s'engreixen; i posteriorment 
visitarem una empresa de caire familiar 
d'embotits, on ens explicaran el recorre-
gut que fa la carn, des de què entra crua 
fins que surt per anar a l'entrepà!!!

HORARIS
09:30h  Arribada a la granja porcs
11:30h  Arribada a Embotits la Gleva
13:30h  Arribada a Quintanes
 Dinar i lleure

DIES
Dimarts i dimecres

EDAT
3r a 6è

TEMPORADA
Octubre a Juny

MONITORATGE
1 veterinari / grup complet
1 monitor / grup complet

J006


