
REPTE 11: DE TURISME PEL BAIX LLOBREGAT 

Ja sabeu moltes coses de la nostra comarca: quina és la seva capital, el nom d’algunes 

poblacions, per què es diu així, quines són les festes més importants…  

L’objectiu d’aquest repte és: conèixer activitats de lleure i d’oci que ens ofereix la nostra comarca 

com caminades per la natura, visita a museus, banys a les platges... i els sapigueu ubicar en un 

mapa.  

Volem que us adoneu de la infinitat de propostes que teniu properes a Esparreguera i poder 

planificar activitats divertides per fer aprop d’Esparreguera ara que venen les vacances d’estiu. Us 

animeu? Teniu temps fins el 15 de juny. 

Aquest repte consta de 3 parts:  

1. NAVEGUEM PEL WEB DEL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT 

En primer lloc, volem que visiteu la següent pàgina web: https://turisme.elbaixllobregat.cat/ 

Observeu la portada del web i contesteu aquestes preguntes:  

a) Quins 6 apartats generals podem consultar? 

 

 

b) En quins idiomes podem trobar la informació? 

 

Ara, navegueu per la pàgina per tal de cercar les següents informacions:  

c) Si volem anar a una platja, a quins municipis ens haurem de desplaçar? 

 

 

d) Si volem fer una caminada per la natura, quins parcs naturals tenim? 

 

 

e) Busca i anota 2 cupons de descompte per famílies:   

 

 

f) Busca 1 restaurant a Martorell on es pugui menjar per menys de 20€.  

 

 

g) Observa totes les activitats i visites de l’apartat “Què visitar” i tria’n 3 que t’agradaria 

fer amb la teva família:  

 

 

2. FEM UNA MAQUETA DE LA COMARCA 

Després de conèixer diferents indrets on poder gaudir amb la teva família, volem saber si ets 

capaç de situar els diferents espais i llocs en un mapa i prendre consciència de l’espai pròxim a 

la població on vius.  

L’objectiu de l’activitat: fer una maqueta de la teva comarca, el Baix Llobregat.  

https://turisme.elbaixllobregat.cat/


Per fer-la bé, t’adjuntem una base d’orientació que et servirà de pauta per a la realització de 

la maqueta tal i com la volem: 

BASE D’ORIENTACIÓ: Com ha de ser la meva maqueta? 

La maqueta no ha de ser ni massa gran ni massa petita per a poder veure bé tot el que 

conté. Aproximadament d’uns 30 x 30 cm.  

El material a utilitzar ha de ser còmode i fàcil de manipular: fang, plastilina, cartró, etc. 

(Podeu fer servir material que tingueu per casa.)  

El perfil de la comarca s’ha d’ajustar a la forma real d’aquesta.   

La maqueta ha d’incloure elements importants del territori: rius, muntanyes, capital, 

alguna població rellevant...  

La maqueta ha de contenir els noms dels elements que hem volgut representar.  

 

       Aquí et deixem alguns exemples de maquetes d’altres parts del món: 

 

 

3. PLANIFIQUEM UN TOUR TURÍSTIC PER LA COMARCA! 

Ara que ja sou uns experts en la vostra comarca anem a per l'activitat final on haureu de posar 

a prova tot allò què heu pogut aprendre.  

Segurament que després de tafanejar la pàgina web i fent la maqueta heu pogut descobrir llocs 

o espais que no coneixíeu abans.  

L’objectiu de l’activitat és: planificar 2 sortides ben diferents i que us agradaria fer per la 

comarca del Baix Llobregat. Per exemple: visitar un museu, banyar-nos a la platja, fer 



senderisme per la muntanya... (us podeu ajudar de la web del Consorci de Turisme que heu 

visitat a l’apartat 1) 

 Com he de presentar l’activitat? 

Primerament, caldrà assenyalar a la maqueta on són aquests llocs que voleu visitar.  

Seguidament, a través d’un vídeo, on es vegi sobretot la 

maqueta, ens haureu d’explicar els 2 itineraris que 

faríeu per arribar als llocs indicats: alguns municipis o 

zones importants per on passaríeu, si aniríeu en cotxe o 

en transport públic, etc.  

Per últim, ens heu d’explicar per què heu triat aquests 

dos llocs i què s’hi pot fer, així potser engresquem a 

altres companys i companyes per a visitar aquests indrets.  

Heu de procurar que la vostra explicació sigui el més entenedora possible i perquè ho pugueu 

aconseguir us deixem algunes idees que us poden ajudar:  

-  Abans de començar la gravació heu de tenir molt clar el que voleu explicar. Us pot ajudar 

practicar-lo abans un parell de vegades i fer ús d'un petit guió. 

-  Comenceu l’explicació presentant-vos. 

-  Expresseu-vos de forma clara i entenedora, aneu a poc a poc i procureu vocalitzar. 

-   Feu ús de la vostra maqueta assenyalant els llocs que heu escollit. 

-  Per últim, estigueu tranquils i gaudiu de la ruta.  

Un consell: per situar-vos millor en l'espai i l'entorn, us pot ajudar tafanejar i consultar la web i 

aplicació de Google Maps:  

https://www.google.es/maps/@41.3134109,2.0175253,15z?hl=es&authuser=0 .  

Una vegada ho tingueu obert haureu de posar en el cercador " Baix Llobregat"on us podreu 

moure i arribar on vulgueu. Fins i tot, podeu calcular el temps que es trigarà en arribar al vostre 

destí. Us animeu a provar-ho? Segur que alguns ja coneixeu aquesta aplicació perquè molts 

pares i mares ho utilitzen per viatjar.  

A gaudir del vostre petit viatge per la comarca! 

 

ACLARIMENT: no cal retornar aquest document. L’activitat final que volem veure i de la qual 

farem el seguiment serà el vídeo final i una fotografia on es vegi bé la maqueta. També ens 

podeu enviar fotografies del procés de la maqueta. 

https://www.google.es/maps/@41.3134109,2.0175253,15z?hl=es&authuser=0

