
                                        

  

NEU I ESPORT 
Estudi del paisatge d’hivern, la vegetació autòctona i la biodiversitat de la zona. 

 

1. NIVELLS EDUCATIUS 

 
Cicle mitjà i cicle superior d’Educació primària amb adaptacions; ESO i Batxillerat activitat recomanada. 
 

2. TEMPORITZACIÓ 

 
Matí sencer, es proposa dinar picnic vora pistes. 
 

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN EN L’ACTIVITAT 

 

Competències 
transversals 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Competències 
específiques de 
matèries/àrees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competències específiques primària 
 

Àmbit coneixement del medi - C.1 Plantejar-se preguntes sobre el medi, 
utilitzar estratègies de cerca de dades i 
analitzar resultats per trobar respostes. 
- C.2 Interpretar el present a partir de 
l’anàlisi dels canvis i continuïtats al 
llarg del temps, per comprendre la societat 
en què vivim. 
-C.4 Analitzar paisatges i ecosistemes 
tenint en compte els factors socials i i 
naturals que els configuren, per valorar les 
actuacions que els afecten. 
 
 

Àmbit educació física -C. 8. Practicar activitat física vinculada a 
l’entorn com una forma d’ocupació del 
temps de lleure. 
 
 

Competències específiques secundària 



                                        

 
 
 
 
 
Competències 
específiques de 
matèries/àrees 

Àmbit cientificotecnològic - C.2 Identificar i caracteritzar els sistemes 
biològics i geològics des de la perspectiva 
dels models, per comunicar i predir el 
comportament dels fenòmens naturals. 
- C.3 Interpretar la història de l’univers, de 
la Terra i de la vida, utilitzant els registres 
del passat. 

Àmbit educació física -C. 3 Aplicar de manera eficaç les 
tècniques i tàctiques pròpies dels diferents 
esports 
-C. 5 Gaudir amb la pràctica d’activitats 
físiques recreatives, amb una atenció 
especial a les que es realitzen en el medi 
natural. 

 
 

4. CONTINGUTS 

 
4.1. Continguts de l’activitat 
Els mamífers del Parc Natural: Descobrir, observar i interpretar els diferents rastres i senyals que es 
puguin trobar durant el recorregut. 
La vegetació d’alta muntanya: reconeixement d’algunes espècies vegetals pròpies de l’alta muntanya 
així com aspectes relacionats amb l’adaptació al medi. 
El paisatge d’hivern i el relleu glacial: Observació i identificació de les diferents parts de la vall de La 
Vansa.  

 

Relació de continguts de l’activitat amb el currículum de l’etapa educativa: PRIMÀRIA 

 
 
 
 
 

Continguts 
clau 

Biodiversitat i 
sostenibilitat 

 Els éssers vius: classificació, funcions i adaptació al medi 

Ecosistema i 
paisatge 

- els ecosistemes 
- Els fenòmens naturals i els riscos naturals. 
- els elements naturals i antròpics d’un paisatge 

Sistema geològic - La Terra: origen, estructura, canvis i continuïtats geològiques. 

Activitat física i 
salut. 

-Consciència i control del cos, lateralitat, equilibri i resolució de 
situacions motrius. 
-Relació de l’activitat física amb la salut i el benestar. 
-Utilització dels materials i els espais d’acord amb unes normes. 



                                        

Continguts 
específics de 
l’àrea de 
coneixement 
del medi 
natural 

Cicle mitjà i 
Cicle superior 

-Interès per la observació i la generació de preguntes 
científiques... 
-Relació entre funcions vitals i estructura d’alguns animals, 
plantes i fongs. 
-Classificació dels diferents grups d’animals i plantes de l’entorn 
proper. 
-Ús de claus dicotòmiques senzilles. 
-Claus i guies per a la classificació d’organismes. 
-Interès per l’observació, cura i protecció d’animals i plantes de 
l’entorn proper. 
-Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva 
interacció amb el medi. 

Continguts 
específics de 
l’àrea  
d’ educació 
física 

Cicle mitjà i 
Cicle superior 

-Elaboració d’un control motriu i domini corporal: ús de raquetes 
de neu. 
-Disposició a participar en activitats diverses, amb acceptació de 
les diferències en el nivell de l’habilitat. 
- Apreciació de l’esforç en les activitats físiques, tant individual 
com col·lectiu. 
-Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat 
física. 

Relació de continguts de l’activitat amb el currículum de l’etapa educativa: SECUNDÀRIA 

Continguts de 
l’àrea de 
l’àmbit 
cientificotecn
ològic 

10. Model d’ésser 
viu 

-La vida en acció / la vida a la terra: observació i interpretació de 
rastres d’animals. 

12. Model 
d’ecosistema 

-Interacció entre els subsistemes de la terra i l’activitat humana 

13. Model del 
canvi geològic. 

-Els processos geològics 
-Interacció entre els subsistemes de la terra i l’activitat humana 

Continguts de 
l’àrea de 
l’educació 
física 

9. Activitats en el 
medi natural. 

-Pràctica del senderisme amb raquetes. 
-Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat 
física. 
- Apreciació de l’esforç en les activitats físiques, tant individual 
com col·lectiu. 

 
 
 
 
 
 



                                        

5. OBJECTIUS 

 
- Distingir els valors dels espais protegits i concretament d’aquest Parc Natural. 
- Observar i identificar els mamífers del Pirineu a través de rastres i senyals. 
- Identificar algunes espècies vegetals pròpies de l’alta muntanya fent referència a les adaptacions en el                
medi. 
- Interpretar els agents geològics externs com a transformadors constants de la superfície terrestre,              
concretament els efectes del glacialisme. 
 

6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
Aproximació a les pistes d’esquí de Tuixent-La Vansa amb autocar. Un cop allà llogarem el material i el                  
forfait i disposarem d’una sala per a esmorzar. Un cop esmorzats, iniciarem la ruta per algun dels                 
itineraris recomanats amb monitoratge especialitzat en esports de neu i el monitoratge de l’Entorn              
d’Aprenentatge per a l’activitat de observació i interpretació de rastres al llarg del recorregut. 
hi ha diferents recorreguts, es triarà l’itinerari abans de l’estada, durant el període de coordinació amb el                 
centre i l’entorn tot tenint en compte les característiques del grup. 
Un cop finalitzada l’activitat, podem dinar picnic a l’estació o baixar a dinar a l’alberg. (dependrà de                 
l’hora i del que s'hagi pactat prèviament). 
 

7. OBSERVACIONS 

 
Activitat a realitzar a l’hivern a les instal·lacions de les pistes d’esquí de Tuixent-La Vansa. Proposta                
subjecta a les condicions climatològiques. 
Cal portar roba i calçat adequat a l’època de l’any i per a la pràctica d’esquí / raquetes de neu. 
El material es lloga a pistes (raquetes + forfait). 
 


