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Presentació

Argelaga Serveis Ambientals SL som un equip de professionals
amb un ampli bagatge en el camp de l’educació per a la sostenibilitat,
la comunicació ambiental i la recerca.

Des del curs 2003-2004 desenvolupem activitats de medi ambient del
Pla de Dinamització Educativa de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
amb una valoració positiva dels nostres serveis.

En aquest document us donem a conèixer l'oferta d'activitats específica
per als centres educatius de Sant Cugat, moltes de les quals amb
continguts similars als que s'oferien des del PDE i altres de noves, amb
unes condicions econòmiques molt avantatjoses i l'experiència de l'equip
d'educadors amb les escoles de la ciutat.

Demaneu informació sense compromís:

Argelaga Serveis Ambientals
Pere Serafí 38, 4t 3a
08012 BARCELONA
Tel. 934539561 (de 9 a 14h)
a/e argelaga@argelaga.com
www.argelaga.com

Argelaga (                             )



EL MEDI AMBIENT I LA NOSTRA CIUTAT

Activitats per a educació infantil i cicle inicial de primària

CONTE CONTAT, RESIDU LLENÇAT

Activitat ambiental guiada de lectura participativa d'un conte on es
presenten els conceptes de separació i recollida selectiva a partir dels
colors i els dibuixos que identifiquen cada tipus de residu. L'alumnat
participa de la lectura realitzant les accions dels personatges del
conte. Es treballa la textura i el soroll que produeix cada material,
la classificació a partir dels contenidors de l'escola (es poden facilitar)
i els hàbits en tenir cura del nostre entorn.

Activitat: Taller a l'aula
Nivell: 2n cicle educació infantil
Durada: 1 hora
Lloc: Centre educatiu
Unitat didàctica: Cicle dels residus
Preu: 95€ (dos grups en un matí)

L'AVENTURA DEL PI D'EN XANDRI

Excursió guiada al pi d’en Xandri i descoberta del Parc Rural de Torre
Negra. En el decurs de la sortida, els alumnes podran conèixer la
seva història i els animals presents en un parc molt emblemàtic i
conegut per a tots els ciutadans de Sant Cugat. Tot dinamitzat
mitjançant l'eix temàtic de la investigació sobre els éssers vius i el
lloc on viuen.

Activitat: Sortida al medi
Nivell: P4 i P5
Durada: Matí
Lloc: Parc Rural de Torre Negra
Unitat didàctica: Coneixement del
medi
Preu: 89€

DESCOBERTA D'UN PARC URBÀ

Itinerari guiat pel parc urbà més proper al centre educatiu conduït
per un educador amb la participació activa del professorat responsable.
L'activitat gira al voltant de la descoberta lúdica dels éssers vius i
altres elements del parc amb l’ajuda d'elements gràfics. Mitjançant
jocs de relacions entre els éssers vius a partir dels elements trobats,
reflexionarem sobre els elements presents en els parcs urbans i l'ús
d'aquests espais per part de la ciutadania.

Activitat: Sortida urbana
Nivell: Educació infantil i CI primària
Durada: Matí
Lloc: Parc urbà més proper a l'escola
Unitat didàctica: Coneixement del
medi
Preu: 89€
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ANEM AL MERCAT!

Activitat ambiental guiada de descoberta del mercat municipal més
proper al centre educatiu. A través d’un joc on es potencien els
sentits, els infants descobreixen la diversitat de productes que es
poden trobar al mercat i el seu origen. L’activitat també treballa els
aspectes socials dels mercats com a espais de trobada, les professions
relacionades, els embolcalls que s’utilitzen o la proximitat de l’origen
dels productes.

Activitat: Sortida urbana
Nivell: P4, P5 i CI primària
Durada: Matí
Lloc: Mercat municipal
Unitat didàctica: Aliments
Preu: 89€

DESCOBRIM L'HORT

Visita guiada als horts urbans de Can Mates on s'observen les
característiques dels horts, les plantes que hi ha, altres éssers vius
que hi podem trobar, les eines que s'utilitzen. Es faran algunes de
les feines d'hortolà (però en petit) i es parla amb les persones que
treballen l'hort. Es desenvolupa un joc amb llavors, fixant-nos
especialment en la relació entre la llavor i l’entorn (siguin éssers vius
o no) i la llavor com aliment.

Activitat: Sortida al medi
Nivell: P4, P5 i CI primària
Durada: Matí
Lloc: Horts urbans Can Mates
Unitat didàctica: Agricultura i horts
Preu: 89€

BONES PRÀCTIQUES PER A ESTALVIAR AIGUA

Activitat guiada sobre la importància de l'aigua com a recurs i com
fer-ne un ús responsable. Es treballa a partir del cicle natural de
l'aigua i s'introdueix el cicle artificial per als diferents usos de les
persones. S'identifiquen les necessitats d’aigua a la llar mitjançant
un joc participatiu i es convida als alumnes a proposar i explicar
mesures d’estalvi a través de dibuixos. L'activitat finalitza amb
l'elaboració d’un estalviador d’aigua per a la cisterna del vàter o per
a regar les plantes a partir de materials recuperats.

Activitat: Activitat a l'aula
Nivell: CI primària
Durada: Matí
Lloc: Centre educatiu
Unitat didàctica: El cicle de l'aigua
Preu: 89€

Activitatnova



Activitats per a cicle mitjà i superior de primària

QUI ES MENJA A QUI?

Activitat guiada de descoberta dels ambients del Parc Rural de Torre
Negra i dels animals que hi viuen a través de les relacions tròfiques
que s'hi estableixen. La dinàmica de l'activitat es basa en un joc on
els nens i nenes representen els diferents nexes d'una xarxa tròfica
com un dels elements que modelen els ecosistemes naturals. S'analitza
el context de l'espai de la Torre Negra i la influència que exerceix la
ciutat sobre les zones naturals perifèriques.

Activitat: Sortida al medi
Nivell: CM primària
Durada: Matí
Lloc: Parc Rural de Torre Negra
Unitat didàctica: Xarxes tròfiques
Preu: 89€

TALLER DE PAPER RECICLAT

Taller guiat a l'aula de fabricació de paper reciclat de forma manual
a partir de diaris vells: s'esmicola el paper de diari, es desfà en aigua,
es tritura la mescla fins a obtenir la pasta i s'elabora el paper amb
els motllos. Es parla sobre la problemàtica dels residus i de l’estratègia
de les tres erres (reduir, reutilitzar i reciclar) aplicada a l’ús quotidià
del paper. S'aporten idees per treballar en l'estalvi i el reciclatge de
paper a nivell individual, d'aula i de centre.

Activitat: Activitat a l'aula
Nivell: CM primària
Durada: 1 hora i mitja
Lloc: Centre educatiu
Unitat didàctica: Cicle dels residus
Preu: 95€ (dos grups en un matí)

COM ENS MOVEM PER SANT CUGAT?

Itinerari ambiental guiat per la ciutat per tal d'identificar els elements
de mobilitat que podem trobar al carrer i valorar la seva contribució
a fer una ciutat més sostenible i segura. L'itinerari s'inicia al centre
escolar des d'on es fa un desplaçament en autobús urbà o a peu fins
a la rambla del Celler, on es fa una descoberta de les infraestructures
i recursos de mobilitat de la ciutat. Amb un joc de simulació es valoren
les opcions de mobilitat sostenible. L'activitat conclou a l'aula amb
la posada en comú.

Activitat: Sortida urbana
Nivell: CM primària
Durada: Matí
Lloc: Rambla del Celler
Unitat didàctica: Transports i
mobilitat
Preu: 89€
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ITINERARI DE NATURA: CAN BELL I CAN GORDI

Itinerari de natura guiat que recorre les valls de Can Bell i de Can
Gordi. Els aspectes que es treballen són: descoberta de la vegetació
de l'alzinar, la regeneració del bosc en una zona cremada, orientació
des de dalt d’una carena, apropar-se a la fauna a través de les seves
restes i rastres, el món rural i el bosc. El punt d'inici i final és a la
Rambla de Can Bell, molt a prop de la carretera de la Rabassada, a
uns deu minuts en autocar des del centre urbà (possibilitat d'accés
al punt d'inici en transport públic).

Activitat: Sortida al medi
Nivell: CM i CS primària
Durada: Tot el dia
Lloc: Valls de Can Bell i Can Gordi
Unitat didàctica: Coneixement del
medi
Preu: 142€

ITINERARI DE NATURA: LA VALL DE GAUSAC

Itinerari de natura guiat que recorre la vall de Gausac. Els aspectes
que es treballen són: els espais periurbans i la seva transformació,
les antigues bòbiles de Sant Cugat, la història del Pi d'en Xandri,
descoberta de la vegetació, apropar-se a la fauna a través de les
seves restes i rastres, el món rural i el bosc, el patrimoni arquitectònic
(ermita de Sant Adjutori). El punt d'inici i final és a la plaça Rotary
International (possibilitat d'accés al punt d'inici en transport públic).

Activitat: Sortida al medi
Nivell: CM i CS primària
Durada: Tot el dia
Lloc: Vall de Gausac
Unitat didàctica: Coneixement del
medi
Preu: 142€

ITINERARI DE NATURA: EL PUIGMADRONA I L'ERMITA DE LA SALUT

Itinerari de natura guiat que s'enfila fins al cim del Puigmadrona i
passa per l'ermita de la Salut. Els aspectes que es treballen són:
descoberta de la vegetació de l'alzinar, apropar-se a la fauna a través
de les seves restes i rastres, geografia local i orientació des del cim,
la prevenció dels incendis forestals, el patrimoni arqui-tectònic (ermita
de la Salut). El punt d'inici i final és a la plaça Joan Gassó de Valldoreix
(possibilitat d'accés al punt d'inici en transport públic).

Activitat: Sortida al medi
Nivell: CM i CS primària
Durada: Tot el dia
Lloc: Puigmadrona (Valldoreix)
Unitat didàctica: Coneixement del
medi
Preu: 142€



DEL CAMP AL MERCAT

Activitat ambiental guiada que combina la visita a un mercat amb el
treball a l’aula. Els alumnes segueixen la pista sobre l’origen dels
aliments que mengen un dia qualsevol en el menjador escolar. A
partir del treball de recerca al mercat, s'identifiquen els materials,
recursos i processos necessaris perquè un producte ens arribi a la
taula des del seu lloc d’origen i se'n dedueixen les implicacions
ambientals. Al mateix temps, tracta els hàbits saludables en alimentació
i el sentit crític en el consum.

Activitat: Sortida urbana
Nivell: CM i CS primària
Durada: Matí
Lloc: Mercat municipal
Unitat didàctica: Aliments
Preu: 89€

SSShhh!!! EL SOROLL A LA NOSTRA CIUTAT

Taller guiat a l'aula on s'explora la percepció emotiva que provoquen
els sons i els sorolls en els alumnes a partir de les quals es proposen
accions per a la millora ambiental acústica dins i fora del centre
educatiu. Es tracten els efectes perjudicials per a la salut de les
persones i les situacions que generen problemes de convivència.

Activitat: Activitat a l'aula
Nivell: CS primària
Durada: 1 hora i mitja
Lloc: Centre educatiu
Unitat didàctica: Soroll, civisme i
salut
Preu: 95€ (dos grups en un matí)

CONÈIXER EL NOSTRE CLIMA

Taller ambiental guiat que parteix de la proposta de buscar les
diferències entre meteorologia i climatologia i descobrir quines eines
ens ajuden a interpretar cadascuna d’aquestes ciències. Es realitza
una part experimental de recollida de dades al pati de l'escola. Es
comparen els resultats amb la informació que ens aporten els elements
naturals en relació al clima, com la floració dels fruiters o l’arribada
d’ocells migradors, i es fan propostes per fer un seguiment de la
fenologia d’aquests elements.

Activitat: Activitat a l'aula
Nivell: CS primària
Durada: Matí
Lloc: Centre educatiu
Unitat didàctica: Meteorologia i canvi
climàtic
Preu: 89€
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Activitats per a educació secundària obligatòria

OFEGATS D'ENVASOS

Taller guiat a l'aula on s'identifiquen els materials que componen els
envasos de productes d'ús quotidià. Es quantifica el cost ambiental
de cada material i es discuteix sobre les bones pràctiques ambientals
en els hàbits de consum. Es fa una recerca específica sobre un envàs
mixt: el bric. S'identifiquen els tres materials que el formen i s'elabora
un moneder a partir de la reutilització d'aquest tipus d'envàs.

Activitat: Activitat a l'aula
Nivell: 1r cicle ESO
Durada: 1 hora i mitja
Lloc: Centre educatiu
Unitat didàctica: El cicle dels
materials
Preu: 95€ (dos grups en un matí)

BONES PRÀCTIQUES PER A ESTALVIAR ENERGIA

Activitat guiada sobre bones pràctiques ambientals quotidianes en
l'estalvi i l'eficiència energètica. A partir dels elements relacionats
amb l'energia presents a l'aula i als espais comuns del centre educatiu
es fa una petita auditoria energètica per quantificar el consum
energètic. Analitzant les dades, s'estima la quantitat d'energia que
es pot estalviar amb l'aplicació de bones pràctiques i solucions
tècniques d'àmbit domèstic. Es valora el paper individual en el
problema global del canvi climàtic.

Activitat: Activitat a l'aula
Nivell: 1r cicle ESO
Durada: Matí
Lloc: Centre educatiu
Unitat didàctica: El cicle de l'energia
Preu: 89€

MENYS SOROLL PER ENTENDRE'NS MILLOR

Taller guiat a l'aula sobre contaminació acúsica. Es treballen els
conceptes de so i soroll des del punt de vista físic i ambiental, l'aparell
de mesura i les unitats. A partir del mapa de capacitat acústica de
Sant Cugat, es contextualitza la problemàtica de la contaminació
acústica i es proposen accions per a la millora ambiental acústica
dins i fora del centre educatiu. Es tracten els efectes perjudicials per
a la salut de les persones i les situacions que generen problemes de
convivència.

Activitat: Activitat a l'aula
Nivell: 1r i 2n cicle ESO
Durada: 1 hora  mitja
Lloc: Centre educatiu
Unitat didàctica: Gestió del medi
Preu: 95€ (dos grups en un matí)
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ESTUDI DE LA VEGETACIÓ

Sortida guiada a l'espai forestal més proper al centre educatiu per
a interpretar la vegetació present. Es treballa a partir de la delimitació
de parcel·les i de l'estudi de la vegetació. L'anàlisi dels resultats
permetrà establir una seqüenciació en l'evolució del paisatge i les
diferents fases de la successió del bosc autòcton. Al mateix temps,
s'identifiquen els elements que modelen el paisatge vegetal, tant de
tipus antròpic com de tipus natural. Es relacionen aquests factors
amb la gestió del territori.

Activitat: Sortida al medi
Nivell: 1r i 2n cicle ESO
Durada: Matí
Lloc: Espai forestal més proper
Unitat didàctica: Unitats de vegetació
Preu: 89€

XERRADES AMBIENTALS

Xerrades ambientals on es plantegen problemes ambientals, amb
exposició de dades i tendències, i les opcions de millora i estalvi de
recursos, tant de tipus tècnic com accions individuals i col·lectives.
Els vectors que es poden tractar són: energia, residus, canvi climàtic
i soroll.

Activitat: Activitat a l'aula
Nivell: Batxillerat i cicles formatius
Durada: 1 hora i mitja
Lloc: Centre educatiu
Unitat didàctica: Segons demanda
Preu: 95€ (dos grups en un matí)

Activitats per a educació secundària postobligatòria
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