
COLÒNIES 2018-2019 – ZER Argelaga 

EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL: 14 i 15 de maig 

CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR: 13, 14 i 15 maig 



ON ANEM DE COLÒNIES? 
• Aquest any anem de colònies a l’Entorn d’aprenentatge de Cardona (EdA) 

 

• L’Entorn d’Aprenentatge (EdA) de Cardona és un servei educatiu situat a 
la Catalunya Central, a la comarca del Bages. L’entorn del municipi de 
Cardona i tots els recursos que ens ofereix són motiu i font 
d’aprenentatge. 

 

• L’EdA de Cardona és un servei educatiu de nova creació, ha iniciat la seva 
tasca educativa el curs 2017/18.  



ON ESTÀ SITUAT EL EdA CARDONA? 
• L’EdA està situat a la 

Catalunya Central, a 
la comarca del Bages, 
situada al bell mig de 
Catalunya, equidistant 
dels Pirineus, de la costa, 
de les comarques gironines 
i lleidatanes. 



QUIN RECORREGUT FAREM PER ARRIBAR-HI? 

• Com arribar? 
Des de Vilanova de la Barca 

Eix Transversal C-25 fins a Manresa -C-55 fins a Cardona. 

 



CARDONA: una ciutat d’interès turístic! 
• Cardona és un municipi ubicat a la comarca del Bages. Per la 

seva història podem dir que és una de les poblacions més 
importants i amb més valor del país.  

• La ubicació del castell i l'extracció de sal de les mines van 
convertir Cardona en una zona clau pel creixement de la 
població. 

• Cardona es troba situat enmig d'una vall salina. De fet, el lloc 
on es troba aquesta floració de sal es coneix amb el nom de la 
Muntanya de Sal, tot i que aquesta adopta un color terrós, més 
aviat tirant a vermell. L’any 1912, que es va iniciar l'explotació 
minera que va donar més vida al poble. Avui en dia es poden 
visitar aquestes mines i conèixer com s'aprofitaven.  

• Cardona té molts punts d’interès turístic que podrem visitar: 
com ara el centre medieval de la població; el castell, que avui 
en dia també és un parador nacional; i diverses rutes pels 
voltants de Cardona, de les quals en destaquem les dels 
santuaris, els contrabandistes o el camí de la frontera. 
descobrir el Centre Medieval i el Castell. 
 



PLÀNING ACTIVITATS 
EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL  

 



PLÀNING ACTIVITATS 
CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR 

 



ENS SITUEM! 
 



ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 

EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR 
El castell de Cardona a través dels sentits! Descobreix el Castell de Cardona! 

La muntanya de sal a través dels sentits! Visita didàctica a la muntanya de sal 

Fem una Gimcana! 



ACTIVITATS EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL 
El castell de Cardona a través dels sentits! 

 
La visita didàctica consisteix en descobrir l’imponent Castell 
de Cardona a través dels 5 sentits bàsics. 
Coneixerem els orígens de la fortalesa de Cardona. 
Iniciarem la visita als peus de la Torre Mestra, l’element més 
simbòlic del Castell, coneguda com la “Torre de la Minyona”, 
per la llegenda que l’acompanya. 
Tot seguit pujarem dalt de la Torre on començarem a treballar 
els sentits i a fer un recorregut explicat a través d’una llegenda 
treballada prèviament a l’escola. 
  

 



La muntanya de sal a través dels sentits! 
 

 
 
  

La visita didàctica consisteix en descobrir l’extraordinari jaciment de sal 
de Cardona a través del treball dels 5 sentits bàsics.  
Acompanyats d’un guia baixarem a peu de Muntanya de Sal a través 
d’un vehicle especial. Allà començarem la visita on ens explicaran quins 
són els 5 sentits bàsics que permeten a les persones relacionar-se amb 
l’entorn.  
A continuació començarem el recorregut per l’interior de les galeries 
mineres. En tot moment treballarem els 5 sentits com a element bàsic 
per a la descoberta de l’entorn nou que visiten. 
  
 



ACTIVITATS CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR 
Descobreix el Castell de Cardona! 

  
La visita didàctica consisteix en descobrir l’imponent Castell de Cardona a 
través d’un passeig pels diferents espais i amb l’ajuda d’un guia-intèrpret. 
   
La visita s’inicia als peus de la Torre Mestra, l’element més simbòlic del Castell, 
coneguda com la “Torre de la Minyona”, per la llegenda que l’acompanya. Allà 
s’explicaran els orígens del Castell, quan, perquè i com es va construir. 
Tot seguit començarem un recorregut pels patis del Castell, el Claustre i els 
espais oberts.  
A l’interior del temple assitirem a activitat didàctica que consisteix en una 
teatralització anomenada “La construcció de l’església romànica de Sant 
Vicenç de Cardona”. 
  
 
  

 
 



Visita didàctica a la muntanya de sal 
 La visita a la Muntanya de Sal és experiència per conèixer un dels espais més singulars 

de Catalunya: el territori de la sal.  
Trepitjarem la Vall Salina, recorrerem les entranyes del jaciment i descobrirem les 
curioses formes, colors i textures dels minerals i la seva erosió i el sorprenent paisatge 
de la Vall! 
La visita pretén explicar l’origen del jaciment, els minerals que s’hi troben i l’estreta 
relació mil·lenària que l’home ha tingut amb ells, això és el seu aprofitament i 
l’activitat minera. 
  
Al llarg de la visita, coneixerem els canvis geològics que la terra ha patit i el resultat 
visible d’això: on hi ha terra hi havia mar i d’aquí l’origen de la muntanya de sal. 
Visualitzarem els plecs i les originals formes resultants. 
 
Descobrirem els diferents tipus de sal del jaciment i la podrem veure i tocar. 
 També ens endinsarem de ple en el món miner.  
A través d’un audiovisual farem un viatge sota terra a través de la simulació de baixada 
d’un dels dos pous mestres, Maria Teresa. 

 



Fem una Gimcana! 
 

• Els alumnes de les dues escoles planificaran una 
gimcana conjuntament que realitzarem l’últim dia a 
les instal·lacions de l’hotel. 



ON DORMIREM? 
Dormirem a un hotel  que està situat molt a prop de 
Cardona. 
El Vilar Rural de Cardona distribuït com un poble, 
amb una plaça central, un estany i una granja. Té 
molt d’espai de joc i lleure. 
L'establiment ofereix vista sobre Cardona i la vall 
frondosa del Cardener. A més, gaudeix d'una vista 
espectacular sobre el castell medieval de Cardona i 
les estranyes formacions rocoses de Montserrat. 
Vilars Rurals és la cadena d'hotels rurals ubicats a la 
Catalunya interior de SERHS Hotels. 



 



Famílies, Tingueu present que... 
 

Els alumnes d’Educació Infantil i cicle inicial, el dimarts dia 14 
de maig sortirem de l’escola en autocar, a les 9h del matí. 
Tornarem el dimecres dia 15 de maig  a les 16.30h 
aproximadament. Procureu ser puntuals, els fa il·lusió veure 
que la família els espera a l’arribada. 
 
 
Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle superior, el dilluns dia 13 de 
maig sortirem de l’escola en autocar, a les 9h del matí. 
Tornarem el dimecres dia 15 de maig  a les 16.30h 
aproximadament. Procureu ser puntuals, els fa il·lusió veure 
que la família els espera a l’arribada. 

 
 



MÉS COSES... 
• Una vegada siguem al Camp d'Aprenentatge, trucarem a l’escola 

per comunicar que hi hem arribat bé. 
• El dia de marxar, millor que no beguin llet ni líquids en cas que es 

maregin.  
• Separadament de l'equipatge, hauran de dur una motxilla 

d'esquena (gran, com la d'anar a l'escola) amb l’esmorzar del dia, 
un paquetet de mocadors de paper, el dinar del primer dia i una 
cantimplora o ampolla amb aigua. 

• Si el vostre fill o filla ha de prendre algun medicament, ens l’haureu 
de donar als mestres degudament marcat, juntament amb la 
recepta del metge i l’autorització; no el poseu a la bossa. En cas que 
sigui medicació pel mareig cal que ho anoteu en el full adjunt. 

• El calçat, la motxilla, el tovalló, la gorra, la llanterna,.... ha d’estar 
obligatòriament marcat, així com tota la roba que portin. 

  



ACOMPANYANtS! 
Els mestres que conviurem aquests dies amb els vostres fills i 
filles serem: 

EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL:  
Mònica Gurruchaga, Montse Mancilla, Jordina Samà, Magda Blanco, 
Maria Lores, Laura Rexach, Gemma Esteve, Conxita Mayoral 

 

CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR:  
Pau Grau, Sandra Estruel, Pablo de Miguel, Irene Sampedro, 
Silvia Parra, Toni Castell 



Què cal preparar per endur-nos? 
 

• Tovalló  
• Pijama 
• Roba adient al temps 
• Roba impermeable: capelina, cangur… 
• Jaqueta  
• Calçat còmode 
• Roba de recanvi, també marcada: 

– Dues mudes complertes 
– Calçat de recanvi (lleuger, tipus bambes) 

• Bossa per a la roba bruta 
• Estris de neteja personal: raspall o pinta pel cabell, gel de dutxa (format petit), raspall i pasta 

de dents, mocadors, xancletes per a la dutxa 
    
• Material per a les activitats: 

– Estoig amb llapis, goma i maquineta. 
– Opcional:  llanterna  

• (els alumes es fan enterament responsables d’aquest    material) 
 

 



MOLTES GRÀCIES  

PER LA VOSTRA ATENCIÓ! 


