
Sant Celoni i el seu entorn, ubicat entre el Montseny i el Montnegre, 
entre la Tordera i el Pertegàs, ens ofereix la possibilitat de gaudir 
d’una gran aula enmig de la natura. Una passejada de descoberta 
pot ser un bon recurs pedagògic per conèixer aquest entorn més 
proper i percebre’n totes les sensacions que ens evoca.

Us oferim un seguit de sortides al medi natural, guiades per l’equip d’educadors de 

L’OBAGA - Montseny en Viu. L’objectiu de les sortides és aprendre i experimentar, 

mitjançant la descoberta dels valors propis d’uns espais sovint oblidats, però amb un 

elevat interès natural, paisatgístic, històric i cultural. Portar l’aula més enllà de l’escola 

per a interactuar amb l’entorn que ens envolta. 

Aquestes activitats d'interpretació de l'entorn estan 

pensades per a grups escolars de primària i secun-

dària. Totes elles amb les adaptacions pertinents 

per als diferents grups d'edat.

PREU SORTIDA 5 €/Alumne
Activitats subvencionades al 100% pel Pla Educatiu d’Entorn.

PASSEGEM PER SANT CELONI
MONTSENY EN VIU

www.montsenyenviu.com           montsenyenviu@obaga.cat             Tlfn. 630 87 59 07

PASSEJAR PER CONÈIXER, CONÈIXER PER ESTIMAR, ESTIMAR PER VALORAR

SANT CELONIPASSEGEM PER



Sortida guiada per la vall d’Olzinelles, situada al cor del Montnegre.
Resseguint la riera ens endinsarem a la vall enmig d’alzinars, suredes, camps de 

conreu i masies, i descobrirem les característiques del paisatge mediterrani, fruit de la 

secular relació entre la societat rural i el medi.

PASSEGEM PER LA VALL
D’OLZINELLES

1

CONTINGUTS DE LA SORTIDA

Sense necessitat de desplaçament amb autocar

Activitat subvencionada al 100% pel Pla Educatiu d’Entorn (Ajuntament de Sant Celoni).

La vall d’Olzinelles: patrimoni natural, històric i cultural.

La biodiversitat del Montnegre.

El paisatge agroforestal. Els oficis tradicionals.

NIVELL 3r i 4t ESO

DURADA 4 hores ÈPOCA Tot l’any LLOC Olzinelles

SORTIDES AL MEDI
MONTSENY EN VIU
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Visita a la vall d’Olzinelles per descobrir l’entorn de can Draper 
i aquells elements lligats a la vida a pagès. Veurem l’entorn de la 

casa pairal i la masoveria, i en coneixerem les seves característiques i funcions 

principals. Passejarem pels horts de l’entorn de la masia, situats prop de la 

riera, on en descobrirem elements lligats a l’agricultura com la feixa, la bassa, 

el rec o les eines. I reviurem elements d’un passat preindustrial gràcies a un pou 

de gel ben conservat.

DESCOBRIM LA VIDA DE PAGÈS2

Foto: Carla Juvinyà

CONTINGUTS DE LA SORTIDA

Sense necessitat de desplaçament amb autocar

Activitat subvencionada al 100% pel Pla Educatiu d’Entorn (Ajuntament de Sant Celoni).

Posar en valor el patrimoni cultural i històric de la pagesia.

Interpretar les diferencies entre la vida urbana i el món rural.

Conèixer l’entorn de can Draper i la vall d’Olzinelles.

Desvetllar el sentiment d’arrelament dels infants al nostre territori.

NIVELL Cicle Inicial de Primària

DURADA 4 hores ÈPOCA Tot l’any LLOC Can Draper d’Olzinelles

SORTIDES AL MEDI
MONTSENY EN VIU
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Sortida guiada que ens portarà 
fins a la Roca del Drac, vora la 
Tordera i l’antic camí Ral, al peu 
del Montnegre.
La Roca, testimoni de la llegenda d’en Soler 

de Vilardell, serà el fil conductor d’una 

sortida que ens permetrà interpretar el 

paisatge i la biodiversitat actuals a través 

de la nostra història.

PASSEGEM PER LA ROCA
DEL DRAC
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CONTINGUTS DE LA SORTIDA

Sense necessitat de desplaçament amb autocar

Activitat subvencionada al 100% pel Pla Educatiu d’Entorn (Ajuntament de Sant Celoni).

La Roca del Drac i la llegenda d’en Soler de Vilardell.

La biodiversitat del Montnegre.

Interpretació del paisatge que ens envolta.

NIVELL Cicle Inicial de Primària

DURADA 4 hores ÈPOCA Tot l’any LLOC La Roca del Drac

SORTIDES AL MEDI
MONTSENY EN VIU
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Excursió al turó de Bellver des d’on podrem observar i descriu-
re els elements geogràfics, paisatgístics, històrics i socials de 
l’entorn. A través d’un mapa geogràfic i una brúixola, aprendrem a situar-nos, 

i aprofitar per debatre sobre els usos antics i actuals de les faldes del turó.

PASSEGEM PEL PUIG DE BELLVER4

Foto: Josep Pujantell

CONTINGUTS DE LA SORTIDA

Sense necessitat de desplaçament amb autocar

Activitat subvencionada al 100% pel Pla Educatiu d’Entorn (Ajuntament de Sant Celoni).

Reconèixer els elements geogràfics del territori, i interpretar el paisatge.

L’orientació. Lectura de mapes i ús d’eines específiques. 

Descobrir l’indret estratègic d’assentament del nucli de Sant Celoni.

Observar  l’acció  històrica  de  l’ésser humà en  l’entorn  natural.

NIVELL 1r i 2n ESO

DURADA 4 hores ÈPOCA Tot l’any LLOC Turó del Puig de Bellver

SORTIDES AL MEDI
MONTSENY EN VIU
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A l’entorn dels aiguamolls de les Llobateres s’hi troben dife-
rents espècies de vegetació de ribera i aquàtiques, i molts 
ocells propis de zones humides. L’activitat ens permetrà descobrir la 

fauna i la flora pròpia dels aiguamolls i de la ribera de la Tordera.

PASSEGEM PER LES LLOBATERES5

CONTINGUTS DE LA SORTIDA

Necessitat de desplaçament amb autocar des de Sant Celoni

Les Llobateres: característiques i biodiversitat de les zones humides.

La Tordera: introducció a l’anàlisi de l’aigua. La xarxa hidrogràfica i la conca.

El bosc de ribera. Els bioindicadors. Els macroinvertebrats. 

NIVELL Primària i ESO

DURADA 4 hores ÈPOCA Tot l’any LLOC Aiguamolls de les Llobateres

SORTIDES AL MEDI
MONTSENY EN VIU
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Sortida guiada pel curs mitjà de la Tordera des de la Batllòria 
fins a la zona humida de les Llobateres. El recorregut resseguirà el 

riu, permetent-nos l’observació de diferents ambients i paisatges propis de la 

plana al·luvial de la Tordera: el paratge agrari de la Ferreria, el bosc de ribera i 

els aiguamolls de les Llobateres.

PASSEGEM PER LA TORDERA6

CONTINGUTS DE LA SORTIDA

Necessitat de desplaçament amb autocar des de Sant Celoni

La Tordera, al curs mitjà. La xarxa hidrogràfica. L’ecosistema de ribera.

Anàlisi del paisatge. Identificació d’impactes i elements antròpics.

Les Llobateres, un exemple de restauració.

NIVELL ESO i Batxillerat

DURADA 4 hores ÈPOCA Tot l’any LLOC La Batllòria

SORTIDES AL MEDI
MONTSENY EN VIU
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Els Maribaus, antic celler i rebost de Sant Celoni, a tocar del 
nucli urbà, esdevé un espai idoni on observar i analitzar l’evo-
lució del paisatge i la biodiversitat, en funció de l’evolució de 
les activitats econòmiques del municipi. La riera del Pertegàs, 

boscos d’alzines i pins, i restes d’antics conreus, horts i vinyes, seran alguns 

dels testimonis que ens permetran descobrir l’evolució històrica de Sant Celoni.

PASSEGEM PELS MARIBAUS7

CONTINGUTS DE LA SORTIDA

Sense necessitat de desplaçament amb autocar

El paisatge, un llegat sociocultural.

La biodiversitat dels Maribaus i la riera del Pertegàs.

La vinya a Sant Celoni.

NIVELL Primària i ESO

DURADA 4 hores ÈPOCA Tot l’any LLOC Els Maribaus

SORTIDES AL MEDI
MONTSENY EN VIU
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Què mengem? D’on prové allò que mengem?
Visitarem un hort de la plana de la Tordera on descobrirem i coneixerem el 

procés evolutiu dels productes de temporada. Seguidament ens desplaçarem al 

Mercat setmanal de Sant Celoni per acabar de tancar el cicle en benefici d’una 

alimentació sana i responsable amb l’entorn.  

PASSEGEM PEL MERCAT DE
SANT CELONI
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CONTINGUTS DE LA SORTIDA

Sense necessitat de desplaçament amb autocar

El cicle de vida dels productes agroalimentaris.

Els hàbits alimentaris i de consum.

Els productes de proximitat.

NIVELL Primària

DURADA 4 hores ÈPOCA Tot l’any (dimecres) LLOC Sant Celoni

SORTIDES AL MEDI
MONTSENY EN VIU
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Tot passejant per l’entorn de la vostra escola, us oferim la 
possibilitat de descobrir la diversitat d’espècies animals i ve-
getals que s’amaguen al nucli urbà de Sant Celoni. Una riquesa 

biològica sovint poc valorada i indicadora de la nostra qualitat de vida. Podrem 

acabar la descoberta amb la construcció de menjadores o caixes niu per afavo-

rir la presència d’ocells. 

ELS ALTRES VEÏNS DE
SANT CELONI
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CONTINGUTS DE LA SORTIDA

Sense necessitat de desplaçament amb autocar

Característiques del sistema urbà.

Descobrir els animals i plantes que habiten al medi urbà.

Eines per fomentar la diversitat d’espècies a la ciutat.

NIVELL Primària i ESO

DURADA 4 hores ÈPOCA Tot l’any LLOC Nucli urbà de Sant Celoni

SORTIDES AL MEDI
MONTSENY EN VIU
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