Centre de Natura d’Odèn
Crèdit de síntesi per als alumnes d’ ESO

1r dia

10:00

Arribada al
Centre de Natura

Esmorzar

Observar el paisatge

10:30 -12:00
Mirador de Serra
Seca

Benvinguda

Geologia

L'estructura de la Terra
La formació dels Pirineus i de la depressió de
l'Ebre

12:00 - 13:30

Activitat industrial i
econòmica

La producció de sal

El Salí

Matemàtica, física,
química

Experiments amb aigua salada

Anglès

13:30 - 14:30

Dinar al poliesportiu

14:30 - 16:00

Parcella forestal

Pi de Nerola

Estudi dels horitzons
del sòl

16:00 - 17:30

La Fauna d’Odèn

L'eremita Santa
Pelaia

The history of salt

Estudi dels recursos forestals
El bosc com a ecosistema

Rastres i senyals
Els rapinyaires

18:00 - 19:00

Traslladament a l’ alberg

20:00

Sopar

Nit

Astronomia

Treball amb telescopi
Els astres i les constellacions
Observació dels estels a ull nu

E-mail. centrenatura@oden.cat /Tel. 687 875 624 (Stania)

Centre de Natura d’Odèn
Crèdit de síntesi per als alumnes d’ ESO

2n dia

9:00

Esmorzar

9:45

Traslladament al Coll de Nargó

10:00

Trobada amb els monitors

Mati

Museu dels
dinosaures

L' evolució de la vida

Dino espai

La vida i l' extinció dels dinosaures

Jaciment
paleontològic

Els primers mamífers de la Terra
La feina del paleontòleg
Experiència personal amb els fòssils

14:00

Dinar

Tarda
El Joc de la Pau i la
Treva de Déu

Joc de rol medieval a l'interior d'una església
romànica. Els alumnes es divideixen en dos
grups. Han de competir per fer-se senyors del
castell. Cada alumne té un rol assignat i unes
tasques determinades. Hi ha proves d'habilitat,
de coneixement, d'expressió...

18:00

Traslladament cap a l'alberg

20:15

Sopar

i

La gran festa del comiat

E-mail. centrenatura@oden.cat /Tel. 687 875 624 (Stania)

Centre de Natura d’Odèn
Crèdit de síntesi per als alumnes d’ ESO

3r dia

9:00

Esmorzar

9:30

Traslladament a l' Alinyà

10:00

Trobada amb els tècnics de Obra Social de la Catalunya Caixa
Uns 40 min de caminada fins al mirador
Una explicació sobre l’ importància dels necròfags a la nostra naturalesa
El projecte de reintroducció de voltor negre als Pirineus
Una inoblidable experiència d'observar les aus més grans del nostre
país durant el seu gran àpat

13:30

Dinar

14:30

Tornada a casa

Als voltor només se’ls dona menjar una vegada a la setmana. Si us plau reserveu la sortida amb antelació.
Els alumnes han de portar esmorzar i dinar pel primer dia.
Cal que vinguin preparats amb calçat i roba propia per anar a la muntanya.
Han de portar jersei gruixut, cantimplora plena, crema solar, gorra, llapis i goma, carpeta.
Allotjament:
Els grups fins 46 persones s’allotjaran en l’ alberg d’ Organyà, els grups més grans, en l’ alberg La Valira a
la Seu d’ Urgell.
A l’alberg hi ha llençols i mantes, però recomanem que portin el sac de dormir i un coixí.
Preus:
96 € per alumne / Inclou material, monitors, allotjament, dues pensions complertes. Als alumnes se’ls
servirà un bon esmorzar, per dinar portaran una bossa de picnic amb entrepà i a la tarda menjaran un bon
sopar.
Transport:
No està inclòs. Hi ha necessitat de disposar d’autocar durant els tres dies. En el cas d’interès us podem
facilitar el pressupost dels Autocars Vilà Betriu, amb qui treballem habitualment.
En el cas de necessitar més informació o desitjar canvi del programa, no dubteu en contactar amb
nosaltres.
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