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Serveis culturals i didàctics

RUPIT I LA CASCADA DE LA FORARADA
PROGRAMACIÓ DEL DIA
Arribada a l’hora concretada al camp de futbol de Cantonigros i esmorzar.
Durada de la visita Cascada de la Foradada 1:15h aproximadament.
Tornem a l’autocar que ens portarà fins a Rupit.
Durada de la visita a Rupit 1h. aproximadament.
Aquesta programació pot ser modificada segons les seves necessitats.

OBJECTIUS
-

-

Conèixer les particularitats del relleu de Catalunya.
Motivar la recerca d’indrets naturals i històrics.
Entendre la salut del medi ambient com un bé de l’individu i de la comunitat.
Adquirir actituds de respecte, conservació i aprofitament dels recursos
naturals. Tenir així una actitud reflexiva sobre la influència de l’activitat
humana en el medi i identificar aquelles activitats que provoquen el
deteriorament de la natura.
Saber reconèixer i valorar la història de les poblacions.

CONTINGUTS
Continguts de procediments
- Observació de l’entorn natural i històric.
- Ús de mapes i plànols com a font d’informació i d’estudi.
- Aplicació correcta de la terminologia referida.
- Formulació d’hipòtesis.
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
- Estudi del medi natural: les característiques del Collsacabra.
- Els efectes de l’aigua de les rieres: l’erosió, els gorgs, el bosc de ribera...
- Els orígens d’un poble medieval.
Actituds, valors i normes
- Expressar les pròpies idees.
- Respectar l’opinió dels altres.

Cultura Itinerant S.L.
Av. Vallcarca, 238, bxos 2ª
08023 BARCELONA
Telèfon: 934175563 - 935171768
http://www.itinerants.net
itinerant@itinerants.net
U

N

V

Cultura itinerant
I

A

T

G

E

P

E

R

L

A

C

U

L

T

U

R

A

Serveis culturals i didàctics
-

Interès per conèixer l’entorn natural.
Participació activa.

ITINERARI
El recorregut s’iniciarà a Cantonigros, des d’on anirem a la Cascada de la Forarada.
Treballarem dos ecosistemes variats: el bosc mediterrani i el bosc de ribera.
Posteriorment, en autocar, anirem a Rupit per conèixer la vila.

OBSERVACIONS
Com a Cantonigrós no hi ha lavabos aconsellem parar en una àrea de servei abans
d’arribar si ho trobeu necessari.
La millor època per veure la cascada amb aigua és a la primavera. A la tardor (a partir
del 20 d’octubre) també és bona època però ja depèn més de la climatologia.

COM ARRIBAR
S’ha d’agafar la carretera C-153, de Vic a Olot. El primer poble que es passa és Santa
Maria del Corcó, el següent ja és Cantonigrós. S’ha d’agafar la primera entrada al poble
i seguir la senyal del camp de futbol (el primer desviament a la dreta). Allà estaran
esperant els monitors.
Per anar a Rupit es segueix la mateixa carretera.

