
PALAFRUGELL, 16 DE MAIG DE 2013 



 Trobada i horaris 

 Activitats 

 Grups, llocs i coordinadors 

 Alumnes i activitats 

 Descripció de les activitats 

 Graella d’inscripció 

 Ruta fins a l’aparcament 

 Punt de trobada 

 

 

 



 Lloc de trobada: Platja de Llafranc 

 Hora d’arribada: 10:30h 

 Activitats: 11:00h a 13:00h 

 Dinar: 13:30h 

 Després de dinar, joc lliure 

 Comiat 15:00h 

 Tornada a casa 



1. Jardí Botànic de Cap Roig 

2. Passeig amb barca 

3. Museu del suro 

4. Sureda de Llofriu 

5. Torre de Can Mario 

6. Far de Sant Sebastià 

7. Taller de fotografia 

8. Taller de pesca 

9. Camí de ronda “El Crit” 

10. Camí de ronda Llafranc-Calella 

11. Gincana d’orientació 



ACTIVITAT GRUPS BUS LLOC COORDINADORS 

Jardí Botànic 2 sí Cap-Roig Tonyi Pérez i 
Judit  Andújar 

Passeig amb Barca 2 no Llafranc Elisabet Estanyol 
i Núria Farreró 

Museu del suro 2 sí Palafrugell Roser Fulquet 

Torre de Can Mario 1 sí Palafrugell Roser Colomé  

Far de St Sebastià 1 no Far Pere Costa 

Taller de fotografia 1 no Llafranc Esperança 
Teixidor 

Taller de pesca 1 no Llafranc 
(port) 

Marc Devesa 

Sureda de Llofriu 2 sí Llofriu Sara Díez i Txus 
Náches 

Camí de ronda 
Llafranc-Calella 

1 no Sortida 
Llafranc 

Laura Ribas 

Camí de ronda “El 
Crit” 

1 si Cap Roig - 
El crit 

Maria Àngels 
Gamundi 

Gincana orientació 1 sí Ermedàs Joan Ferrer 



 Us presentem 11 activitats diferents. 

 Hi ha un total de 15 grups, ja que 
algunes activitats són desdoblades. 

 

 Cada grup classe pot posar dos 
alumnes a cada grup. 

 

 Ompliu la graella d’inscripció de les 
activitats que us fem arribar i 
retorneu-la per correu electrònic a 
palafrugell@vedruna.org 

 

 



 Objectius didàctics:  
 Conèixer diverses espècies d’arbres, arbustos i flors de 

la regió mediterrània. 

 Aprendre a valorar la natura. 

 

 Descripció de l’activitat:   
 Visita al Jardí Botànic. Joc de reconeixement de les 

diferents plantes de la regió mediterrània. 

 Cal portar calçat adequat. 

 

 

 



 Objectius didàctics 
 Conèixer la vegetació de la costa. 

 Conèixer  els peixos de la zona. 

 Aprofundir en la pràctica de reciclatge de forma lúdica. 

 

 Descripció de l’activitat:   
  Sortida amb vaixell des de Llafranc per observar el medi 

aquàtic i terrestre de la Costa Brava.  

 Vaixell: farem una ruta per les diferents cales a la vora 
de la platja de Llafranc i s’explicarà el tipus de vegetació 
que existeix i els diferents peixos de la zona. 

  Joc de relleus amb material de reciclatge. 

 Relleus: per equips, hauran de recollir material reciclat 
de diferents maneres i portar-lo al contenidor 
corresponent. 

 

 

 



 Objectius didàctics:  
 Experimentar i indagar en les possibilitats expressives 

del suro a través de la seva manipulació. 

  Estimular l’expressió artística a través del disseny i la 
pintura. Conèixer, de forma lúdica, els ítems més 
importants relacionats amb el suro i la seva indústria, 
per entendre, de manera genèrica, la complexitat de l’ 
obtenció de la matèria primera i per avaluar  la tasca 
dels artesans.  

 Descripció de l’activitat:   
  Creació d’un procés de disseny d’elements decoratius 

amb suro. Per començar, els participants reben una 
introducció relacionada amb les diferents propietats del 
suro i els usos més sorprenents que se li ha donat al 
llarg de la història. Després, escullen la forma i la 
plantilla, el tipus d’aglomerat que utilitzaran basant-se 
en el seu futur ús i, finalment, dissenyen l’objecte amb 
els materials pictòrics adequats.  

 En acaba,r es fa una passejada per l’exposició 
permanent del Museu del Suro i s’obsequia als alumnes 
amb un tap de suro.  

 

 



 Objectius didàctics:  
  Iniciar-se en l’orientació a partir del coneixement del 

territori proper que els envolta. Conèixer, a grans trets, 
l’alzina surera i descobrir les diferents parts i elements 
que la formen, qui les extreu i per què. Observar el suro 
en el seu lloc d’origen. Fomentar el respecte i la curiositat 
pel medi natural i les professions antigues. Adonar-se de 
la importància de la sureda per a la supervivència de les 
espècies que hi habiten i de la gent que hi treballa.  

 Desenvolupar l’autonomia i conèixer un nou vocabulari. 

 Descripció de l’activitat:  
    Els més menuts descobreixen els secrets del bosc màgic 

de la mà del conte de  L’Alzina surera i la Gina. La sortida 
a l’aire lliure els permet experimentar i comprovar per ells 
mateixos els secrets que s’amaguen darrere un arbre 
màgic.  

 

 

 



 Objectius didàctics:  
 Conèixer la importància de l’aigua. 

 Analitzar els diferents usos de l’aigua que ha fet l’home. 

 

 Descripció de l’activitat:   
 Visita a la Torre de Can Mario, un 

antic dipòsit d'aigua a pressió que feia servir l'empresa de    
suro Miquel Vincke i Meyer; és una estructura de ferro en 
forma helicoïdal sobre una gran base 
de pedra, que és el símbol més destacable de l'skyline de Pala-
frugell. Situada entre el Museu del Suro i la Fundació d'art Vila-
Casas, en un entorn urbanísticament remodelat. 
La Torre és avui un mirador obert als visitants, que 
hi poden pujar fins 
al capdamunt. Presenta una petita exposició, en forma 
d'atractiu túnel, sobre la importància de l'aigua.  

 

 



 Objectius didàctics:  

 Conèixer el Far de Sant Sebastià, un dels més importants del 
litoral mediterrani. 

 Conèixer la Torre de Guaita de Sant Sebastià i la seva història. 

 Contemplar el paisatge propi de les cales de Palafrugell, amb 
Llafranc i Calella. 

 Observar el poblat ibèric de Sant Sebastià. 

 Portar a terme jocs de coneixement per consolidar el sentit de 
pertinença al grup. 

 Conèixer el recorregut que condueix de Llafranc a Sant Sebastià i 
viceversa. 

 
 Descripció de l’activitat:   
 Ens trobarem a Llafranc i farem, caminant, el trajecte que ens 

portarà fins al Far de Sant Sebastià. Partirem de la platja de 
Llafranc, passarem pel port i farem una aturada de descans al 
Mirador. Seguirem la marxa fins al Far de Sant Sebastià i, 
finalment, acabarem de pujar fins a la Torre de Guaita i el poblat 
ibèric. 

 Aprofitant l'entorn del Far de Sant Sebastià, farem un parell de 
jocs de coneixement. 

 Camí de tornada cap a la platja de Llafranc. 
 

 Material 
 Calçat còmode per caminar (el trajecte de Llafranc a Sant 

Sebastià és d'uns vint minuts). 

 Roba adequada i còmoda en funció del temps que faci. 
 

 

 
 



 Objectius didàctics:  
 Gaudir del paisatge de la Costa Brava a través de 

l’objectiu. 

 Descripció de l’activitat:   
 “DE LLAFRANC AL PORT PELEGRÍ A TRAVÉS DE LA 

FOTOGRAFIA” 

 

TEMES: 
Paisatge 

Flora 

Fauna 

  

Obtindran un diploma les 3 millors fotografies de cada tema. 

  

MATERIAL NECESSARI: 

Màquina fotogràfica (amb bateria ben carregada o bateria 
de recanvi) 

Fil USB per descarregar les fotos al PC 

 

 



 Objectius didàctics:  
 Conèixer la tècnica de pesca amb canya. 

 Saber diferenciar les principals espècies de peixos de 
la zona. 

 Respectar les normes bàsiques dels pescadors. 

 

 Descripció de l’activitat:  
 Explicació i pesca amb canya des del port de Llafranc. 

 Els nens i nenes podran conèixer i practicar la pesca 
amb canya i utilitzar i remenar els estris bàsics de la 
pesca amb canya. 

 La pesca és l'activitat de capturar peix (per  menjar o 
com a trofeu), i també la indústria basada en la captura 
de peixos. La pesca es pot dur a terme al mar, 
en rius, llacs o en qualsevol altre tipus d'embassament 
d'aigua. Depenent del tipus de pesca, es pot fer des 
d'una embarcació, des de terra ferma, dempeus a l'aigua 
o nedant. 

 



 Objectius didàctics:  
 Observar el paisatge de costa que hi ha entre Llafranc 

i Calella i les principals espècies vegetals que hi 
viuen. 

 Conèixer com era antigament una vila marinera 
(Calella de Palafrugell). 

 Observar quins són els principals estris de pesca. 

 

 Descripció de l’activitat:  
 Caminada pel camí de ronda tot observant les principals 

espècies vegetals que hi podem trobar: fonoll marí, 
jonc, tamariu, canyís, pi blanc, pi pinyoner, figuera de 
moro i pitalassa. 

  

  Visita a la platja del Port Bo de Calella de Palafrugell i 
explicació de com era una vila marinera antigament i 
observació de diferents estris de pesca artesanal (la 
fluixa, la canya, el volantí, el palangre, la jambina, la 
nansa, el rall...) 

 

 



 Objectius didàctics:  
  Conèixer la llegenda d’ “El Crit”. 

  Saber què és un espai natural i per què cal protegir-lo. 

  Observació directa  de l’espai que ens envolta. (Trepitjarem el 
bosc litoral i ens posarem de peus a l’aigua). 

 

 Descripció de l’activitat:  
 Sortim des de Cap Roig i fem una caminada de mitja hora fins 

arribar a la platja d’ “El Crit”. L’Espai Natural que veurem és la 
prolongació cap al mar del massís de les Gavarres; una formació 
muntanyosa constituïda per roques granítiques on l’erosió ha 
modelat un paisatge de turons suaus que, en arribar al mar, 
formen un conjunt de penya-segats litorals i platges de diferent 
extensió.  

 Material:  
 Motxilla petita on hi hagi una gorra, aigua per beure i sabates 

d’aigua o bambes velles que es puguin mullar. Cal anar ben 
calçat per fer la caminada. 

 

 



 Objectius didàctics:  
 Conèixer els punts cardinals i com els podem reconèixer a la natura. 

 Aprendre a utilitzar la brúixola. 

 Gaudir de l’activitat física i del joc a la natura. 

 

 Descripció de l’activitat:   
El joc consisteix en trobar unes pistes  amagades amb l’ajuda d’unes 

orientacions donades i de la brúixola. 

      En una cursa típica, l'organitzador té identificats prèviament varis elements 
característics en àrea on es farà la cursa (arbres singulars, rases, pedres, 
construccions, etc.) que vol que siguin visitats pels orientadors. Per això, hores 
abans de la cursa col·loca al costat d'aquests elements unes balises o fites de 
control per a que siguin identificables pels orientadors. En començar la cursa 
lliura un mapa que marca la posició de la fita i un full amb la descripció de 
controls, on s'explica exactament l'emplaçament de la fita. L'orientador, amb el 
mapa i, sovint, l'ajut de la brúixola, ha de localitzar aquestes fites a partir del 
moment en que se l'hi dona la sortida. Un cop arriba a la fita ha de marcar amb la 
pinça que hi ha a cada fita, la casella corresponent en la tarja de control que 
també se li ha donat al sortir. Això permet que els organitzadors puguin saber 
que el participant ha trobat i passat per l'element que se li havia marcat. 
Finalment, quan es localitzen totes les fites, cal anar ràpidament cap a la arribada. 
En funció de la imaginació i l'habilitat de navegació de cadascun, s'haurà 
seleccionat la millor ruta per arribar a cada fita per tardar el menor temps possible 
i completar el recorregut el mes ràpid possible. 

 

 

 

 

 

http://www.orientacio.org/orientacio/orientacio.html


 Escola:    Grup: 

 Núm. Alumnes:  Tutor/a: 

ACTIVITAT NOM DELS ALUMNES  

Jardí Botànic 1 

Jardí Botànic 2 

Passeig amb barca 1 

Passeig amb barca 2 

Museu del Suro 1 
 

Museu del Suro 2 
 

Sureda de Llofriu 1 

Sureda de Llofriu 2 

Torre de Can Mario 

Far de Sant Sebastià 

Taller de fotografia 

Taller de Pesca 

Camí de ronda “El 
Crit” 

Camí de ronda 
Calella-Llafranc 

Gincana d’orientació 



Cliqueu  damunt la vostra població per rebre les 
indicacions fins al lloc d’aparcament del bus: 

 
PALAMÓS 

 
GIRONA 

 
ARBÚCIES 

 
RIPOLL 

 
PUIGCERDÀ 

 
MALGRAT 

 
TORDERA 

http://goo.gl/maps/rX7v1
http://goo.gl/maps/aQDrC
http://goo.gl/maps/fJ9Zk
http://goo.gl/maps/MusXc
http://goo.gl/maps/6VJs0
http://goo.gl/maps/V6dfg
http://goo.gl/maps/qnESQ


La Platja de Llafranc serà el punt de trobada 
abans i després de les activitats. També serà el 
lloc on dinarem i farem l’esbarjo d’havent dinat. 
 

 



 Activitat:    Lloc: 

 Acompanyants:  Coordinador 

ACTIVITAT NOM DELS ALUMNES  

Palamós A 

Palamós A 

Palamós B 

Palamós B 

Tordera 
 

Tordera 

Malgrat 

Malgrat 

Arbúcies 

Arbúcies 

Girona A 

Girona A 

Girona B 

Girona B 

Ripoll 
 

Ripoll 
 

Palafrugell A 

Palafrugell A 

Palafrugell B 

Palafrugell B 


