FITXA D’ACTIVITAT

Temps de cireres
Organitzador
Aula Natura de Can Palós

Destinataris
•
•

Educació Primària
Educació Secundària Obligatòria

Descripció
Des del punt de trobada ens dirigirem cap al camp de cirerers a la vessant est de Pedres
Blanques. Allà descobrirem les vinyes de cirerers, la seva història i les principals tasques de
pagès. Segons l’època de l’any podrem llaurar, podar, collir, esporgar o gaudir del magnífic
espectacle dels cirerers florits. Acabada l’activitat ens desplaçarem fins a l’Aula Natura on es
podrà gaudir dels serveis de la instal·lació (lavabos) i el grup podrà fer ús de l’espai de pícnic per
dinar.
L’activitat es desenvolupa segons els grups estables escolars, acompanyats per un dels mestres
o adults responsables de l’escola, sota el guiatge col·lectiu de l’equip educatiu de Can Palós.
Atenció! Aquesta activitat implica 2 desplaçaments d’aproximadament 30 minuts des de Can
Palós fins a les vinyes de cirerers.

Objectius
•
•
•
•
•

Millorar les capacitats de percepció i descoberta activa de l’entorn natural.
Familiaritzar-se amb les espècies de cultiu agrícola més habituals de la Vall del Llor.
Conèixer el cicle agrari i biològic del cultiu de cirerers, així com elements històrics
vinculats a aquest conreu.
Fomentar l’autonomia dels infants en el treball en grup.
Descobrir i valorar l’entorn natural i cultural de Can Palós i la Vall del Llor.

Necessitats
L’activitat inclou transport fins al punt de trobada, a 15 minuts a peu de la masia de Can Palós.
Cal portar calçat còmode per caminar per la muntanya, cantimplora, i es recomana protecció
solar (gorra o crema) segons l’època de l’any.
La instal·lació pot acollir un màxim de 2 grups estables (classes), tot i que es recomana
fermament realitzar l’activitat només un grup classe.

Durada / calendari
L’activitat es desenvolupa durant el matí (de 10 a 1 del migdia), però hi ha la possibilitat de fer
ús de la instal·lació durant la tarda (fins les 4).
L’activitat es pot desenvolupar durant tot el curs, però en funció del moment de l’any es
treballarà més a fons el moment agrobiològic. Es recomana el període de primavera (florida –
març i abril- i collita – finals d’abril i maig-).

