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MónNatura Pirineus, inaugurat l’any 2002, és un equipament de la Fun-
dació Catalunya - La Pedrera que ofereix estades i activitats adreçades a 
tot tipus de públic amb una missió molt clara: sensibilitzar a la societat vers 
el desenvolupament sostenible i la conservació de la natura i el paisatge 
mitjançant activitats d’educació ambiental. 
Ubicat en el bonic paratge de les Valls d’Àneu, al Pallars Sobirà, MónNa-
tura Pirineus és un centre que disposa d’unes instal·lacions úniques als 
Pirineus que permeten al visitant fer vida a l’alta muntanya i descobrir els 
seus atractius, posant en valor la cultura de la sostenibilitat i oferint la iden-
tificació i el respecte pels diferents elements que configuren el paisatge.

EL CENTRE DE FAUNA 
Molt proper a l’edifici bioclimàtic 
de MónNatura Pirineus, hi trobem 
l’anomenat centre de fauna on 
podrem veure de prop les principals 
espècies de fauna salvatge dels 
Pirineus, com el cabirol, el gallfer o 
el linx, en el seu propi medi natural.  

UNES INSTAL·LACIONS DE GRAN QUALITAT

L’EDIFICI BIOCLIMÀTIC
MónNatura Pirineus està dotat d’un edifici bioclimàtic, de més de 3.000 m2, que uti-
litza energies renovables. El centre es divideix en dues àrees: l’àrea d’activitats, espais 
ideals com a suport de les diferents activitats que es poden realitzar durant les esta-
des; i l’àrea residencial i de serveis, en què s’ofereix allotjament i servei de restauració 
a tots els visitants. 

L’OBSERVATORI ASTRONÒMIC
MónNatura Pirineus també 
compta amb un altre equipament 
de gran qualitat. Es tracta de 
l’observatori astronòmic, reco-
negut a nivell internacional, en 
què s’ofereix al visitant fer una 
mirada al cosmos i gaudir d’unes 
espectaculars vistes de totes les 
constel·lacions i cossos celestes. 

L’ENTORN
L’entorn de MónNatura Pirineus 
ens ofereix una àmplia gamma 
de paisatges, de colors i de llums 
que varien al llarg de l’any segons 
l’estació ens què ens trobem, fent 
que descobrim els mateixos pai-
satges amb diferents matisos. Una 
manera de descobrir l’autèntica 
essència dels Pirineus.  
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ALLOTJAMENT I EQUIPAMENT EDUCATIU
EN UN ÚNIC ESPAI

LES HABITACIONS: 22 habitacions de 4 
llits i 2 habitacions de 3 places condiciona-
des per a persones amb mobilitat reduïda. 
Totes les habitacions estan dotades amb un 
bany complet i un espai de treball.

LA RESTAURACIÓ: servei de restauració 
que permet als visitants la possibilitat de 
realitzar tots els àpats al mateix centre. A 
més d’un servei de cafeteria durant el dia.

AUDITORI: amb una capacitat de 165 
places.

LABORATORI I PLANETARI: dos equipa-
ments de gran qualitat dins el mateix edifici, 
on es realitzen diverses activitats incloses 
durant les estades.

LUDOTECA I SALA DE JOCS: espais per-
què els més menuts puguin divertir-se.

BIBLIOTECA: especialitzada en temàtica 
ambiental.

AULA D’INFORMÀTICA: aquesta sala 
està dotada amb terminals amb connexió 
d’internet per a ús dels usuaris del Centre.

Tot l’equipament disposa de servei de Wi-fi.
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Dilluns / dimecres Dimarts / dijous Dimecres / divendres

Matí: de 10 a 13 h Activitat de matí  
a escollir

Fauna dels Pirineus.
Valoració i cloenda

Tarda: de 15.30 a 17.30 h Presentació i Benvinguda. 
Activitat de tarda a escollir

Activitat de tarda 
a escollir

Nit: de 21.30 a 23.30 h Viatja per les galàxies Cinema naturalista

Estades per conèixer i estimar la natura en un entorn privilegiat, a tocar 
d’un parc natural i un parc nacional, amb unes instal·lacions de gran qua-
litat: laboratori, observatori astronòmic, aules... I la possibilitat única de 
descobrir la fauna salvatge dels Pirineus de primera mà a través del Centre 
de fauna. 
MónNatura Pirineus posa a l’abast dels centres escolars les estades de 
natura, una proposta didàctica de primer nivell per tal que els i les alum-
nes identifiquin, respectin i estimin els diferents elements que conformen el 
paisatge del Pallars i els Pirineus.

ESTADES DE NATURA

El programa general és de tres dies, de dilluns a dimecres o de dimecres a 
divendres. Inclou tres activitats fixes i tres a escollir (vegeu la graella que 
hi ha a continuació).
També ens adaptem a estades de més o menys dies, en funció de les ne-
cessitats de cada centre. 

Les estades de natura són per alumnes de tots els nivells educatius.
A continuació, podeu veure totes les activitats que es poden realitzar a 
MónNatura Pirineus, organitzades a partir dels 4 eixos en què treballem:
   
 Medi natural
 Medi social
 Sostenibilitat
 Ciències de l’univers

Àpats inclosos des del sopar del primer dia fins al dinar de l’últim

TOTES LES ACTIVITATS TAMBÉ 
S’OFEREIXEN EN ANGLÈS
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Fauna dels Pirineus
VISITA AL CENTRE DE FAUNA 
Observar fauna en un medi natural no és gens fàcil. 
Aquesta activitat ens permet conèixer una part de les es-
pècies més representatives de la fauna salvatge dels Pi-
rineus. El centre de fauna és un espai integrat en el medi 
on els animals que hi trobarem ens permetran gaudir 
d’una experiència única. De la mà d’un tècnic, coneixe-
rem els principals trets biològics d’aquestes espècies, 
que ens permetran reflexionar sobre l’estat de conserva-
ció d’aquelles que anomenem emblemàtiques. 

Tots els nivells educatius. 

Activitat de matí

OBJECTIUS:
 Conèixer les principals espècies de la fauna dels Pirineus.
 Potenciar el procés educatiu de «conèixer per estimar» per tal de 
comprendre l’aplicació de mesures de gestió vers la fauna salvatge.

 Conèixer com intervé l’ésser humà en el procés d’empremtació ani-
mal.

Un bosc de sensacions
ACTIVITAT D’INTERPRETACIÓ DEL MEDI UTILITZANT EL CINC 
SENTITS
La percepció d’un espai utilitzant els cinc sentits ens 
aproparà a tot un món de sensacions que en molts casos 
ens passa totalment desapercebut: el cant d’un ocell, el 
tacte d’una escorça, el gust dels fruits, l’olor d’un bosc... 
Representen una mostra de com podem descobrir la na-
tura mitjançant aquests recursos sensorials. 

Educació Infantil, i cicles inicial, mitjà i superior d’Educació Primària.

Activitat de tarda

OBJECTIUS:
 Desvetllar l’interès per la observació.
 Iniciar-se en la recerca naturalista i capacitar-se en l’experimentació.
 Potenciar els cinc sentits per percebre amb més detall la descober-
ta del medi.

Natura a l’abast
RECORREGUT DE DESCOBERTA I D’INTERPRETACIÓ 
DEL MEDI
Itinerari d’interpretació naturalista per les rodalies del 
centre per treballar aspectes del medi natural com la ve-
getació característica del medi d’alta muntanya, estat-
ges de vegetació, obaga i solana, formació dels Piri-
neus, fauna característica i els seus rastres. 

Tots els nivells educatius. 

Activitat de matí

OBJECTIUS:
 Iniciar-se en la recerca naturalista i capacitar-se en l’experimenta-
ció.

 Donar a conèixer un medi d’alta muntanya i els principals éssers 
vius que el representen.

 Sensibilitzar als participants vers la importància de ser respectuo-
sos amb el medi.

El paisatge, un llibre obert
INTERPRETACIÓ I LECTURA DEL PAISATGE
El paisatge representa un llibre i per entendre’l cal que 
el llegim i l’analitzem. Cal conèixer els primers capítols 
de la seva història per comprendre la seva evolució, 
quins elements el representen i com l’ésser humà hi ha 
intervingut al llarg de la història. Farem una sortida per 
descobrir com ha evolucionat el paisatge dels Pirineus a 
partir d’activitats pràctiques d’observació.

Cicle superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Forma-
tius.

Activitat de matí

OBJECTIUS:
 Aprendre a interpretar els elements que formen el paisatge.
 Entendre el procés bàsic de la formació dels Pirineus.
 Reflexionar sobre els efectes de les actuacions humanes sobre el 
medi. 

MEDI NATURAL
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Bolets a casa
ACTIVITAT D’EXPERIMENTACIÓ PER CONÈIXER EL CULTIU DE 
BOLETS
Aquesta activitat ens permetrà conèixer què és un fong i 
com podem cultivar gírgoles de manera casolana. Des-
prés de quinze dies en temperatura òptima els podrem, 
fins i tot, tastar. 

Batxillerat i Cicles formatius.

Activitat de tarda

OBJECTIUS:
 Conèixer la morfologia dels bolets i les seves estratègies per a la 
dispersió d’espores.

 Experimentar amb la sembra de bolets sapròfits i conèixer el seu 
cicle vital.

 Despertar l’interès i el respecte envers el patrimoni natural de l’alta 
muntanya.

Més enllà d’una egagròpila
ACTIVITAT D’EXPERIMENTACIÓ PER DESCOBRIR L’ALIMENTA-
CIÓ DELS RAPINYAIRES NOCTURNS 
L’alimentació de la major part de rapinyaires nocturns es 
basa en la ingestió de micromamífers. Els materials ossis 
i de pèl no són païts i l’ocell els regurgita. Obrir una ega-
gròpila ens permet descobrir la diversitat òssia de les di-
ferents espècies: haurà menjat un talp, una musaranya, 
un ocell? Tot un món de diversitat al vostre abast. 

Cicle superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles forma-
tius. 

Activitat de tarda

OBJECTIUS:
 Donar a conèixer les principals espècies de rapinyaires nocturns.
 Descobrir i valorar la importància de les egagròpiles en el segui-
ment de fauna.

 Aprendre a interpretar l’alimentació d’un rapinyaire mitjançant les 
egagròpiles.

L’edat de les pedres
ACTIVITAT D’INTRODUCCIÓ A LA GEOLOGIA 
Les roques representen un element aparentment estàtic 
dins del paisatge, però alhora un dels més importants. 
Mitjançant l’experimentació descobrirem com ha estat el 
procés de formació dels Pirineus i quines són les seves 
principals característiques. 

Cicle superior d’Educació Primària i ESO.

Activitat de tarda

OBJECTIUS:
 Entendre el procés de formació dels diferents tipus de roques.
 Comprendre el paper que han tingut els materials geològics de 
l’entorn en la formació dels Pirineus.

 Aprendre a valorar la geologia com a part important del paisatge.

El secret de l’almesquera
ESTUDI DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DELS NOSTRES RIUS
L’almesquera és un mamífer aquàtic difícil d’observar, 
que ens indica un estat d’excel·lència de la qualitat am-
biental dels nostres rius. Aquesta activitat de descober-
ta, ens aproparà a l’estudi dels torrents de muntanya, 
quins són els diferents éssers vius que hi viuen i a partir 
de l’anàlisi de les aigües residuals de la depuradora 
comparar els diferents organismes, com a indicadors, 
amb una mica de sort podrem fins hi tot cercar el rastre 
de l’almesquera. Activitat exclusiva de la temporada 
abril-juny. 

Cicle superior d’Educació Primària i ESO. 

Activitat de matí

OBJECTIUS:
 Iniciar l’alumnat en la metodologia de treball de camp per l’estudi 
d’un ecosistema.

 Comprendre el funcionament dels ecosistemes de muntanya i valo-
rar-ne la seva biodiversitat.

 Introduir el concepte d’índex biològic del riu a partir de l’estudi de 
la seva fauna macroinvertebrada.

El trencalòs, l’ocell del fang
CONEIXEMENT D’UNA DE LES ESPÈCIES MÉS EMBLEMÀTI-
QUES DELS PIRINEUS
El trencalòs és una de les espècies emblemàtiques dels 
Pirineus que basa la seva alimentació en el moll dels os-
sos. Sabíeu que la seva coloració taronja en els exem-
plars adults prové de banys de fang en aigües ferrugino-
ses? Aquesta activitat ens permetrà poder observar 
aquesta espècie i conèixer els seus principals trets morfo-
lògics i biològics. 

Cicle mitjà i superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerats i Cicles 
formatius. 

Activitat de matí o tarda

OBJECTIUS:
 Donar a conèixer aquesta espècie per tal d’entendre la necessitat 
de la seva preservació com a espècie emblemàtica.

 Entendre com funcionen els projectes de recerca mitjançant el se-
guiment i cens d’una espècie.

 Coneixer la biologia i el comportament del trencalòs.
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Sense perdre el nord
RECORREGUT D’ORIENTACIÓ PER EQUIPS 
Aquesta activitat ens apropa als coneixements bàsics 
d’orientació. El nord és el punt de referència en el nostre 
hemisferi, molts elements naturals representen indicis per 
localitzar aquest punt. Mitjançant un recorregut d’orienta-
ció per equips, ens aproparem al coneixement d’un medi 
on saber orientar-se és clau per no perdre el rumb! 

Cicle superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles formatius. 

Activitat de tarda

OBJECTIUS:
 Aprendre a orientar-se amb l’ús de la brúixola i el mapa.
 Compartir les decisions i fomentar el treball en equip.
 Descobrir el medi i els seus hàbitats a partir d’un recorregut 
d’orientació.

Aprenents de geòleg
ACTIVITAT PRÀCTICA D’EXPERIMENTACIÓ
Les formes geològiques originades abans, durant i des-
prés de les glaciacions, ens han deixat uns senyals evi-
dents en forma de blocs de granit. A partir d’una prime-
ra hipòtesi i amb l’estudi posterior analitzant la seva 
composició i delimitant la seva situació a la vall resol-

drem l’enigma de com han arribat fins al nostre entorn 
proper i coneixerem amb detall les seves principals ca-
racterístiques.

Nivell: Educació secundària i Batxillerat.

Activitat de matí o tarda

OBJECTIUS: 
• Conèixer, apropar i descobrir l’espai proper de Les Planes de Son.
• Descobrir i entendre el paisatge actual de les Planes de Son.
• Conèixer l’origen i la composició mineralògica del granit.

MEDI SOCIAL

L’art en ferro
APROXIMACIÓ AL CONEIXEMENT DE LA FARGA CATALANA  
Esterri d’Àneu és un poble pirinenc on encara romanen 
vestigis d’alt interès històric. A partir d’una gimcana fo-
togràfica coneixerem diferents elements relacionats amb 
el ferro que ens permetran conèixer d’on provenia aquest 
material i com funcionava una farga tradicional, com les 
que podíem trobar prop d’aquest indret: la Vall Ferrera. 

Cicle mitjà d’Educació Primària.

Activitat de matí

OBJECTIUS:
 Endinsar-se en la realitat passada del poble d’Esterri d’Àneu i des-
cobrir la importància de diferents construccions i el seu estat per a 
entendre passat i present.

 Conèixer el procés del tractament del ferro des de l’origen mineral 
fins al producte elaborat.

 Fomentar el respecte pel patrimoni natural i cultural del nostre país. 

Romànic a Son
APROXIMACIÓ A L’ESTUDI DE L’ART ROMÀNIC 
Son és un poble que conserva un patrimoni romànic ex-
quisit. Amb aquesta activitat podrem descobrir l’organit-
zació social i les tècniques de construcció emprades en 
una de les èpoques arquitectòniques més representati-
ves dels Pirineus. 

Cicle superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles formatius.

Activitat de matí

OBJECTIUS:
 Endinsar-se en la realitat passada del poble de Son i descobrir la 
importància de diferents construccions i el seu estat per entendre 
passat i present.

 Conèixer el Conjunt Monumental de Son i els estils arquitectònics 
als que respon, aprenent a valorar el patrimoni històric i la necessi-
tat de conservar-lo.

 Fomentar el respecte pel patrimoni natural i cultural del nostre país.
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Objectes tradicionals i bitlles pallareses
CONEIXEMENT DE LA CULTURA POPULAR PALLARESA 
La interpretació de diferents objectes i eines tradicionals 
de muntanya ens aproparà a una forma de vida austera, 
en què l’optimització dels recursos era vital per a l’eco-
nomia de subsistència. Aquesta activitat també ens per-
metrà conèixer un joc tradicional que avui es manté viu 
als pobles del Pallars. Agafem ben fort el truc que co-
mença la tirada! 

Cicle mitjà i superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles 
formatius. 

Activitat de tarda

OBJECTIUS:
 Conèixer els usos de diferents objectes tradicionals en la vida quo-
tidiana dels pobles pirinencs.

 Valorar la importància social dels jocs tradicionals.
 Ampliar els coneixements etnogràfics dels pobles d’alta muntanya

La Via de la fusta
ACTIVITAT D’INTERPRETACIÓ DELS RECURSOS FORESTALS 
Els usos forestals han estat un recurs òptim per l’ésser 
humà. L’explotació dels boscos del Pallars va representar 
un impuls socioeconòmic important a principis del segle 
XX. A partir d’una interpretació en una zona boscosa i del 
coneixement de les principals eines emprades en aquesta 
explotació, coneixerem el procés que seguia un tronc de 
fusta des de les muntanyes dels Pirineus fins arribar (apro-
fitant els recursos hídrics) al seu destí comercial. 

Cicle superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. 

Activitat de tarda

OBJECTIUS:
 Aprofundir en l’explotació forestal del Pallars Sobirà abans i ara.
 Conèixer les eines que s’utilitzaven en l’explotació forestal i per la 
construcció dels rais.

 Donar a conèixer la importància de la fusta com a recurs per l’ésser 
humà la llarg de la història.

El bon pastor
JOC RELACIONAT AMB EL PASTORALISME 
La ramaderia continua activa a les nostres valls, però de 
ramats d’ovelles cada vegada en veiem menys. Com funci-
onava un ramat d’ovelles? Com s’organitzaven els pastors 
per menar el ramat? Aquest joc ens permetrà descobrir els 
secrets amagats de l’ofici de pastor i ens aproximarà al co-
neixement del seu cicle anual. 

Cicle inicial i mitjà d’Educació Primària. 

Activitat de matí i tarda

OBJECTIUS:
 Endinsar-se al coneixement dels oficis i la vida a l’alta muntanya.
 Descobrir diferents productes elaborats i estris emprats pels pastors. 
 Fomentar el respecte pel patrimoni natural i cultural del nostre país. 

Fonèvols i matacans
ACTIVITAT D’INTERPRETACIÓ AL CASTELL DE VALÈNCIA 
D’ÀNEU 
El de Pallars va ser el darrer comtat independent del 
nostre país. Aquesta activitat d’interpretació del pai-
satge ens aproparà al coneixement de la història d’Hug 
Roger III, darrer comte pallarès. Des de les runes de 
l’antic castell aprendrem a interpretar com s’estructura-
va la societat en l’època medieval i quina va ser la causa 
de la fi del comtat de Pallars. 

Cicle superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerats i Cicles formatius. 

Activitat de matí

OBJECTIUS:
 Conèixer el context social i històric del comptat de Pallars.
 Aprendre a respectar i valorar el patrimoni cultural.
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SOSTENIBILITAT

L’aigua, recurs vital
CONEIXEMENT DEL CICLE DE L’AIGUA DE L’EDIFICI  
Activitat per donar a conèixer la importància de l’aigua 
en el medi, tant pel que fa les funcions ecològiques com 
pels usos que li ha donat i li dóna l’ésser humà. Aquesta 
activitat també permet conèixer el sistema de depuració 
microbiològica de la planta depuradora del centre.

Cicle superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerats i Cicles formatius. 

Activitat de tarda

OBJECTIUS:
 Conscienciar-se de la necessitat d’estalviar aigua i depurar les ai-
gües residuals.

 Prendre consciència de la necessitat d’integrar, plenament i de ma-
nera respectuosa, les nostres activitats quotidianes en les dinàmi-
ques naturals del nostre entorn.

 Conèixer el sistema de depuració biològica.

L’edifici viu, una casa per cada medi
CONEIXEMENT DEL FUNCIONAMENT DE L’EDIFICI 
Activitat per conèixer els principis de l’arquitectura bio-
climàtica i d’integració en el paisatge que s’ha adoptat 
en el disseny i la construcció de MónNatura Pirineus. 
També s’incidirà en altres exemples de construcció en 
diferents indrets del planeta i dels models de gestió ba-
sats en criteris de la sostenibilitat. L’activitat disposa de 
dinàmiques adaptades als diferents cicles educatius. 

Cicle superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerats i Cicles formatius.

Activitat de tarda

OBJECTIUS:
 Conèixer els principals trets geogràfics que caracteritzen la comar-
ca del Pallars Sobirà i l’entorn del Centre.

 Valorar l’arquitectura tradicional pels seus valors d’integració 
en el paisatge, de respecte per l’entorn, d’aprofitament dels re-
cursos naturals i d’eficiència en aquest aprofitament.

 Entendre els valors de l’arquitectura bioclimàtica i integrada al pai-
satge.

Tal com raja
JOC PER CONÈIXER EL CICLE DE L’AIGUA 
Els nostres cursos d’aigua estan sotmesos a la interven-
ció de l’ésser humà, tant pel que fa als seus usos com als 
seus possibles contaminants. L’activitat es basa en un 
joc de pistes i permet que, a partir d’aquesta dinàmica, 
els nois i noies coneguin els possibles recorreguts dels 
nostres rius, des del naixement fins a la desembocadura. 

Cicle superior d’Educació Primària. 

Activitat de tarda

OBJECTIUS:
 Entendre la importància de l’aigua pels éssers humans i l’ús correc-
te com a bé escàs.

 Comprendre que de tota l’aigua del planeta només disposem 
d’una petita part, i per tant, és un recurs limitat.

 Potenciar el treball i la cohesió d’equip.

CSI compost sota investigació
JOC DE ROL PER CONÈIXER EL PROCÉS DEL COMPOSTATGE
Conscienciar als ciutadans de la seva responsabilitat en 
el consum i la generació de residus no es una tasca fàcil, 
aprenent nous comportaments podrem facilitar-ne la 
seva gestió i entre tots podrem ajudar a fer dels nostres 
pobles i les nostres ciutats uns hàbitats més sostenibles. 
Els residus orgànics domèstics en son un cas especial ja 
que poden deixar de ser un residu i tancar el cicle natu-
ral mitjançant el procés del compostatge. 

Nivell: Cicle superior d’Educació Primària, Primer cicle d’ESO.

Activitat de matí o tarda

OBJECTIUS: 
 Entendre la importància de l’aigua pels éssers humans i l’ús correc-
te com a bé escàs.

 Aprendre cóm es pot gestionar els residus perquè esdevinguin 
recursos.

 Entendre el funcionament del procés de compostatge mitjançant 
l’experimentació.
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El Sol, la nostra estrella
ACTIVITAT D’OBSERVACIÓ I EXPERIMENTACIÓ 
AL VOLTANT DEL SOL 
El Sol és una estrella clau per al nostre planeta, que dis-
posa de diferents cicles dinàmics. A partir de l’observa-
ció, aprendrem a identificar les taques solars, un espec-
tacle viu en directe. Posteriorment, desenvoluparem una 
pràctica en què utilitzarem una cuina solar per coure ali-
ments. 

ESO, Batxillerat i Cicles formatius. 

Activitat de tarda

OBJECTIUS:
 Conèixer l’estructura del Sol i els seus principals elements.
 Aprendre a interpretar elements naturals utilitzant aparells tècnics.
 Conèixer sistemes alternatius energèticament sostenibles.

Gimcana del sistema solar
ACTIVITAT DE CONEIXEMENT DEL SOL I ELS PLANETES 
El nostre sistema solar disposa d’una varietat de plane-
tes amb unes característiques i formes diferents. Mitjan-
çant una gimcana aprendrem a conèixer cadascun dels 
planetes i entendre el seu funcionament i dinàmica dins 
d’un conjunt global anomenat Sistema Solar. Posterior-
ment, desenvoluparem l’observació solar amb un teles-
copi. 

Cicle mitjà i superior d’Educació Primària. 

Activitat de tarda

OBJECTIUS:
 Conèixer l’estructura del Sol i els seus principals elements.
 Aprendre a interpretar elements naturals utilitzant aparells tècnics.
 Conèixer sistemes alternatius energèticament sostenibles.

Viatja per les galàxies
ACTIVITAT D’INTERPRETACIÓ I OBSERVACIÓ DEL CEL DE NIT 
L’observació del cel nocturn ha estat des de fa milers 
d’anys una matèria d’interès molt important per a l’ésser 
humà. Aquesta activitat pretén apropar-nos al coneixe-
ment de les principals constel·lacions i cossos celestes 
visibles a l’hemisferi nord. Mitjançant una primera apro-
ximació al planetari del Centre, coneixerem la mitologia 
i astronomia de les principals constel·lacions, que ens 
permetrà posteriorment aprofundir amb la visualització 

del cel amb aparells òptics per gaudir d’una nit inoblida-
ble del cel dels Pirineus. 

Tots els nivells educatius.

Activitat de nit

OBJECTIUS:
 Aprendre a interpretar les principals constel·lacions i altres cossos 
celestes del Cel dels Pirineus.

 Conèixer l’interès per l’astronomia de diferents cultures del món 
mitjançant les llegendes i la mitologia.

 Aprendre a utilitzar material tècnic d’observació, ús del telescopi i 
binocles d’astrònom.

Meteorologia per a tothom! 
ACTIVITAT D’INICIACIÓ A LA METEOROLOGIA 
El temps és un dels factors que més ens condicionen a 
l’hora de realitzar una activitat al medi: plourà, nevarà, 
farà sol... Aquesta activitat ens permetrà descobrir els di-
ferents aparells meteorològics, conèixer la diversitat i ca-
racterístiques dels núvols i, fins i tot, realitzar una possible 
predicció del temps a curt termini. 

Cicle superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles forma-
tius.

Activitat de matí o tarda

OBJECTIUS:
 Conèixer els principals aparells que determinen les dades meteoro-
lògiques.

 Aprendre a interpretar els núvols més característics de les zones de 
muntanya i el que ens poden indicar.

 Aprendre a interpretar un mapa de previsió del temps.

CIÈNCIES DE L’UNIVERS

Gimcana de la sostenibilitat
JOC PER CONÈIXER QUÈ VOL DIR LA SOSTENIBILITAT 
La sostenibilitat és un mot que forma part del nostre dia a 
dia, a vegades de forma excessiva, però amb aquesta acti-
vitat se’n descobriran alguns racons amagats. Aquest joc 
permetrà que l’efecte mirall ens faci reflexionar sobre la 
nostra manera d’actuar i, mitjançant l’experimentació, es 
descobrirà l’entrellat que realment uneix dissimuladament 
els diferents recursos naturals. 

Cicle superior d’Educació Primària. 

Activitat de matí o tarda

OBJECTIUS:
 Augmentar la consciència de la importància dels nostres  
actes.

 Aprendre noves formes d’actuar de forma responsable amb l’entorn.
 Entendre la necessitat d’una posició activa vers els problemes ambien-
tals.
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MónNatura Pirineus
PROGRAMA EDUCATIU PER A ESCOLES
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Medi 
natural

Fauna dels Pirineus

Un bosc de sensacions

Natura a l’abast

El paisatge, un llibre obert

Bolets a casa

Més enllà d’una egagròpila

El secret de l’almesquera

El trencalòs, l’ocell del fang

L’edat de les pedres

Sense perdre el nord

Aprenents de geòleg

Medi social

L’art en ferro

Romànic de Son

Objectes tradicionals i bitlles 

pallareses

La via de la fusta

El bon pastor

Fonèvols i Matacans  

(Castell de València d’Àneu) 

Sostenibilitat

L’aigua, recurs vital

L’edifici viu, una casa per a cada 

medi

Tal com raja

Gimcana de la sostenibilitat 

CSI compost sota investigació

Ciències de 
l’univers

El Sol, la nostra estrella

Gimcana del sistema solar

Viatja per les galàxies 

Meteorologia per a tothom!
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COM ARRIBAR-HI

MónNatura 
Pirineus SON
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C
 13
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VIELHA

ESTERRI D’ÀNEU

LA SEU D’URGELL

ANDORRA

SORT

LLEIDA

TREMP

ARTESA DE SEGRE

CERVERA A 2 - BARCELONA

C 13
C 25 - GIRONA

VALÈNCIA D’ÀNEU

INFORMACIÓ I RESERVES

MónNatura Pirineus
Les Planes de Son, Son
25589 – Alt Àneu
973 626 722
monnaturapirineus@fcatalunyalapedrera.com
www.monnaturapirineus.com

El nostre compromís amb la societat
A la Fundació Catalunya-La Pedrera, que gestiona MónNatura Pirineus, 
ajudem les persones a construir un futur millor i més just. Per això, oferim 
oportunitats als que més ho necessiten, fomentem el talent, la creació i 
l’educació, i conservem el patrimoni natural i cultural.


