
Tipologia 
d'objectius 
educatius

ACTIVITAT Preu Lloc Descripció Observacions

Tecnologia Aeromodelisme i drons      8,00 €  Casa Apendrem, construirem i volarem avions i 
drons

Per ESO, BATX i adults hi ha l’opció de 
construcció d’un dron, amb suplement.

Tecnologia / 
Ambiental

Utilitats i Sensors dels drons      9,00 €  Casa 
Veurem i provarem càmeres rgb, 

tèrmiques i multiespectrals per veure el 
què no es veu a ull nu.

Activitat recomendada per ESO, BATX i 
adults

Tecnologia / 
Ambiental

Gimcama tecnològica      7,00 €  Casa Una gimcama guiada per tablets i amb 
reptes que lliguen tecnologia i natura

Tecnologia / 
Ambiental

Ciència ciutadana amb apps 
mòbils

     6,50 €  Casa 

Ajudarem a seguir espècies, a crear 
mapes de contaminació lumínica, a 

conèixer l’estat d’un riu, tot del des del 
mòbil i d’una manera fàcil. 

Excursió mentre s’ensenyen diferents 
apps de ciència ciutadana. A la nit també 

s’ensenya una app. 

Tecnologia / 
Ambiental

Energies renovables i 
aprofitaments sostenibles

     6,50 €  Casa 

La casa de colònies funciona de manera 
autònoma, no està conectada a la xarxa 

elèctrica, ni d'aigua, ni de gas. Com 
funciona?

Tecnologia
Inteligència artificial i 

Robótica
     8,00 €  Casa 

Ambiental Anellament d’ocells    10,00 €  Casa 

Com sabem el recorregut d'un ocell? I per 
saber com evoluciona una població en 

una zona? Tindrem ocells a tocar i 
veurem com s'estudien

(al vespre a posar xarxes i al matí a 
primera hora)

Ambiental / 
Tecnològic

Seguiment d’espècies      8,00 €  Casa 
En aquesta zona hi ha senglars, guineus, 

cabirols, cervols, teixons, esquirols, 
llebres... Però com ho sabem?

(fototrampeig, trampes sherman, filferro, 
observatori...)

Ambiental Descoberta de natura

 6,5 € mig 
dia / 11,5 

€ tot el 
dia 

 Casa 

Una pasejada pels boscos propers a la 
casa amb informació naturalista curiosa 

de tot tipus que farà despertar l'interès de 
petits i grans.

Ambiental Observació d’ocells      7,50 €  Casa 

Sortida pels voltants de la casa, amb 
prismàtics, amb l'objectiu de veure, 

escoltar i sobretot identificar el màxim 
d'ocells possibles.

ACTIVITATS EN ANGLÈS: S'ofereix un monitor que o bé dirigirà tota l'activitat en anglès o bé acompanyarà al guia de l'activitat i aportarà en anglès els 
mateixos coneixements de l'activitat. PREU: +25%

CRÈDITS DE SÍNTESI de NATURA I TECNOLOGIA: S'ofereixen fitxes amb exercisis que inclouen coneixements de totes les assignatures, també idiomes, per la 
realització de credits de síntesi. PREU: +20%

Informació important de les activitats

Tenen una durada de mig dia si no s'indica el contrari. Entre 2,5 - 3 hores.

Les activitats estan dirigides per tècnics especialitzats i amb gran experiència treballant en projectes educatius.

En general es requereix un mínim de 12 persones per fer l'activitat, consultar-ho per acabar-ho de confirmar en cas de ser menys.

Es poden demanar a la casa propostes d'estades amb activitats, informant del tipus de grup (nº de participants, edats, quina tipologia d'activitats es busca, 
etc.)

Les activitats fora la casa es recomana fer-les aprofitant el trajecte d'arribada o de tornada

PI, BELLVER DE CERDANYA
Cal Caló, Cortariu, 25721

636195113
aulanatura@aulanatura.org

NIF: G-25270380 - Nº registre 389
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Ambiental Coneixem els arbres i flors      6,50 €  Casa 

Els arbres i les plantes de la zona ens 
amaguen una gran quantitat de secrets. 
Són comestibles? Curen algun mal? És 

bona fusta per fer mobles? 

Ambiental / 
Tecnològic

Gimcama de natura (safari 
fotogràfic)

     8,50 €  Casa 

Amb intenció d'aprendre a identificar 
elements i especies de la natura, farem 

una gimcama en què les proves es 
completaran amb fotografies

Ambiental Rastres      6,50 €  Casa 

Passejarem pels voltants de la casa 
mirant al terra, identificant petjades, 

pinyes rosegades, rascades als arbres, 
pèls enganxats, caques... 

Ambiental Amfibis i Papallones      6,50 €  Casa 

A la bassa de la casa hi crien tot tipus 
d'espècies. Veurem cagrossos, granotes, 

libèlules, papallones... Les agafarem i 
identificarem.

Ambiental / 
Cultural

Veiem animals salvatges i 
de granja

     7,00 €  Casa 

Als voltants de la casa hi ha rates 
cellardes, gripaus, granotes, 

sargantanes... I a la casa hi ha un ànec, 
gallines, conills i alguna bèstia més. Els 

cuidarem durant una estona.

Ambiental
Xerrades, audivisuals i toca 

toca de natura
     6,50 €  Casa 

En cas de pluja o de voler-ne saber més, 
podem escoltar els experts que ens 
explicaran i ensenyaran material per 

aprendre.

Aventura / Esport
Tir amb arc i altres 

llançaments
     6,50 €  Casa 

Tirarem amb arc, però també veurem 
altres tipus de llançaments, tot fent una 

petita competició

Aventura / Esport Escalada i rocòdrom      6,50 €  Casa 
Ens introduirem a l'escalada i les seves 

variants i pujarem a una de les partes de 
la casa.

També es pot fer a Bellver, al rocòdrom 
del pavello.

Aventura / Esport 
/ Cultura

Cursa de orientació i 
descoberta entorn

     6,50 €  Casa Amb mapes, bruixoles i punts de control 
descobrirem la zona

Aventura / Esport Btt    10,00 €  Casa Un recorregut amb bicicletes de 
muntanya pels voltants de la casa

Aventura / Esport Mushing
 A 

consultar 
 Casa 

Pujarem a un carro o trineu tirat per 
gossos, veurem com es cuiden i com 

obeeixen el guia.

S'ha de consultar la disponibilitat de fer 
l'activitat i també el lloc, ja que per 

condicions externes a la casa potser s'ha 
de fer a La Molina

Aventura / Cultura
Gimcama de descoberta 

Bellver
     6,50 € 

 Bellver de 
Cerdanya 

Bellver de Cerdanya té moltes històries, 
amb una estona pel poble preguntant a la 

seva gent les descobrirem.

Aventura / Esport Piragüisme i ràfting    28,00 € 
 Parc del Segre 

(La Seu d'Urgell) 

Remarem pel segre amb piragua i 
baixarem amb grups pels canals del parc 

amb una barca de ràfting

Aventura / Esport Hípica    12,00 € 
 La Cerdanya a 4 
potes (Prullans) 

Farem un recorregut dalt d'un cavall i 
aprendrem a cuidar-lo

Aventura / Esport Espeleologia (coves d’Anes)      8,00 € 
 Coves d'Anes 

(Bellver) 

Les coves son formacions geològiques 
molt interessants i entrar-hi és tota una 

aventura.

Cal dur llinterna i roba i calçat que es 
pugui embrutir

Aventura / Esport Circuit d’aventura
 A 

consultar 
 La Molina 

Ens enfilarem als arbres i seguirem un 
circuit per tirolines, ponts de mico, 

escales de corda...

Aventura / Esport
Esquí alpí, nordic o esqui de 

muntanya
 A 

consultar 

 Molina, Masella, 
Aransa, Lles, 

Guils 

Jornades d'esquí de mig dia o de dia 
sencer a qualsevol de les estacions 

properes

Podem gestionar el monitoratge, els 
forfaits, i els guies.



Aventura / Esport 
/ Ambiental

Raquetes
 A 

consultar 

 Aransa, Lles, 
Guils, Molina, 

Masella 

Sortida en raquetes en una de les 
estacions properes, amb explicacions 

d'educació ambiental.

Gestionem el lloguer de material i guiatge 
de la sortida 

Esport Patinatge sobre gel      8,00 € 
 Pavello de 
Puigcerdà 

Patinarem sobre gel a la pista de gel de 
Puigcerdà, on també hi juguen partits de 

hockey

Gestionem les entrades i lloguer de 
material.

Taller / Ambiental Fem paper      6,50 €  Casa 
Agafem paper vell i el transformem amb 
paper reciclat nou, a més a més podem 

decorar-lo amb flors i fulles

Taller / Ambiental Cuinem amb cuina solar      6,50 €  Casa 

La casa funciona amb plaques solars que 
generen electricitat, però amb un forn i 
una cuina solar podem cuinar sense 

gastar gens d'energia.

En cas de no fer Sol, s'intentarà canviar 
de dia

Taller / Ambiental
  Fem caixes niu i 

menjadores d’ocell
     9,00 €  Casa 

Amb fustes, cargols i martells farem 
caixes niu i menjadores per ocells que 

ens podrem endur a casa

Taller / Ambiental   Siluetes de rapinyaires      8,00 €  Casa 
Aprendrem com identificar diferents ocells 
i contruirem un mòbil amb la silueta d'un 

rapinyaire

Taller / Ambiental
  Tinys naturals (com es 

pinta el trencalòs)
     8,00 €  Casa 

Farem un taller amb diferents tinys 
naturals, veurem flors, sorres... I sabrem 

perquè es pinten alguns animals.

Taller / Ambiental
Nusos de muntanya (farem 
un collaret amb penjoll de 

boix)
     6,50 €  Casa 

Veurem com fer nusos a la muntanya i 
perquè ens poden servir. Acabarem 

recolectant alguns elements de la natura 
per fer-nos un penjoll.

Taller / Lleure
Tenyir, pintar i dissenyar 

samarretes
     6,50 €  Casa 

D'una samarreta blanca en farem una 
obra d'art. Disenyarem logos que es 
podran imprimir i planxar, la pintarem 

amb pintura especial i la tenyirem

Cal dur una amarreta blanca

Taller / Lleure Jocs de lleure a la casa      6,50 €  Casa 
Jocs de lleure com estirar la corda, el 

mocador, curses de sacs, jugar a 
amagar...

Taller / Lleure Màscares de guix      6,50 €  Casa 

Amb tirnes de guix ens farem un motlle 
de la cara que després pintarem al nostre 

gust. Com un dimoni, un animal, un 
pallasso...

Nit / Ambiental
Observació d’estels amb 

telescopi
     5,00 €  Casa 

A la muntanya no hi ha gaires llums i es 
veuen molts estels, la via làctea, una 

lluna brillant. I amb el telescopi encara es 
veuen millor

Nit / Ambiental Els sons i espècies de la nit      5,00 €  Casa 
Una passejada pel bosc per descobrir les 

espècies que surten a la nit. Les 
escoltarem i si tenim sort les veurem.

Cal dur llinterna i calçat còmode

Nit / Lleure Activitats lúdiques al camp      4,00 €  Casa Per esbarjir-nos una mica, farem jocs al 
camp amb les llinternes.

Cal dur llinterna i calçat còmode

Nit / Lleure Discofesta      4,00 €  Casa Per fer la celebració de l'estada posarem 
música i llums i ballarem una estona.

Nit / Aventura Vivac i supervivència      7,00 €  Casa 

Passar una nit fora es tota una aventura, 
veurem com ho hem de fer per poder 

descansar amb tranquilitat tota la nit i no 
passar fred.

Cal dur màrfega, sac de dormir er dormir 
fora, carmanyola metàlica i cantimplora.


