CRÈDIT DE
SÍNTESI
RIPOLL, BRESSOL
DE CULTURA I
PORTAL DE
NATURA

Treball de síntesi

Ripoll, Bressol de Cultura i Portal de Natura
Un Crèdit de Síntesi organitzat curricularment d'acord a les directrius del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i enfocat a desenvolupar les competències dels
diferents àmbits a treballar per l'alumne, entre 1er i 3er curs de l'Educació Secundària Obligatòria.
El treball està estructurat en els següents eixos principals:
1 - Història al voltant de la vila de Ripoll , desde els primers pobladors fins el dia d'avui, tot

LES ACTIVITATS I LES DIFERENTS ÀREES CURRICULARS TRACTADES

1/ VISITA AL MONESTIR DE RIPOLL ( Ciències socials) Visita guiada a un dels Monestirs caudals
en la història de Catalunya. Interpretació històrica i arquitectònica, des dels orígens fins
l'actualitat.

3/ VISITA AL MUSEU ETNOGRÀFIC (Ciències socials) Joc de pistes + projecció, amb l'objectiu
d e posar en valor el patrimoni etnològic i la cultura tradicional del país i facilitar a l’alumne les

eines per ubicar-se en el seu medi que l'envolta.
4/ LA VILA I ELS COSTUMS ( Ciències socials i Llengua catalana) Recorregut a peu i guiat per
Ripoll, on coneixerem la Farga Palau, l'última farga de Catalunya i alguns costums i tradicions

passant per la seva evolució econòmica, social i cultural i coneixent-ho de primera mà amb les

de la vila i els seus habitants.

visites del Monestir de Ripoll, Museu Etnogràfic i la Farga Palau com a elements destacats.

5/ LA LLEGENDA DEL COMTE ( Ciències socials, Música i Llengua catalana) Joc de nit i dinàmica

2- Realitzar activitats esportives en el medi natural dins les instal·lacions d'Estiula Aventura, com

de grup, on coneixerem qui era el personatge mític i llegendari del Comte Arnau, posant-ho

circuits d'aventura per damunt els arbres, circuits d'orientació, escalada i tirolines, tot relacionant

en el context del feudalisme de l'edat mitjana de l'època.

les competències bàsiques treballades en les diferents matèries.

6/ ADVENTURE PARK ( Llengua anglesa, Matemàtiques i Educació física) Farem de científics

3- Donar valor a la naturalesa i relacionar-la amb la civilització humana, tot visitant un entorn
natural protegit com és l'itinerari dels 7 Gorgs o Torrent de la Cabana , i realitzar-ne el seu
estudi, tot aplicant matèries competencials.

intèrprets, tot realitzant els circuits d'aventura, amb els seus jocs acrobàtics d'alçada i
tirolines.

7/ ORIENTACIÓ ( Matemàtiques i Educació física) Aprendrem a interpretar un mapa i fer de
topògraf, després de realitzar un circuit d'orientació amb grups, pel mig d'un bosc tot

Es proposa un Treball de Síntesi organitzat en 3 blocs de treball:
•

Treball previ d’investigació al Centre Educatiu.

•

Treball in-situ en les colònies on aprofundir en tota la temàtica.

•

Treball posterior d’anàlisi al centre .

buscant les fites amagades amb l'ajuda d'una brúixola.

8/ VELOZ Y FORZUDO ( Llengua Castellana, Física i Matemàtiques i Educació Física)
Treballarem en l'estudi de la força i resistència que interactua en una politja, com també el
càlcul de velocitats amb l'activitat lúdica i d'aventura de l'escalada a un arbre i la tirolina.

9/ NO PERDIS EL NORD (Física i Tecnologia) Tot coneixent el magnetisme i les forces que hi
interactuen, els alumnes seran capaços de fabricar un dels estris més preuats dels navegants
i exploradors de l'antiguitat, la brúixola.

10/ L'ESTUDI D'UN RIU (Biologia , Geologia, Matemàtiques, Física i Química) Coneixerem la
importància d'un riu, el seu entorn i riquesa en biodiversitat natural i la seva relació amb la
humanitat, tot realitzant el seu estudi. Visitarem la zona propera a Estiula Aventura amb la
ruta dels 7 gorgs del Torrent de la Cabana de Campdevànol.

Consulta'ns: info@estiulaventura.cat

// Tel:

649640039
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càmping
pirinenc
Allotjament en mòbil home o
bungalow, com també en tenda
de campanya i en règim de
pensió complerta

Amb tots els serveis i
a 5 min a peu de les
instal·lacions d'Estiula Aventura i
punt d'inici de l'itinerari de la
ruta dels 7 Gorgs!

MAS LES
COROMINES
Allotjament en casa de colònies
en règim de pensió complerta
Amb tots els serveis. Situat a
Campdevànol, a 3 km a peu de les
instal·lacions d'Estiula Aventura

casa pare
coll de
gombrèn
Allotjament en casa de colònies
en règim de pensió complerta
Amb tots els serveis. Situat a 4 km a
peu de les instal·lacions d'Estiula
Aventura

alberg pere
figuera de
planoles
Allotjament en casa de colònies
en règim de pensió complerta
Amb tots els serveis. Situat a 4 km a
peu de les instal·lacions d'Estiula
Aventura + tren.

!
S
N
'
A
T
L
U
S
N
CO

info@estiulaventura.cat

// Tel:

649640039

