
> PUGEM A LA CREU DE CAN CARTRÓ

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT 

Sector a qui va dirigit: 

 Cicle Superior de Primària

 ESO

 Batxillerat

 Cicles formatius de Grau Mitjà 

Equipament

Aula Natura de Can Palós – Sant Boi de Llobregat 

Descripció Activitat:

Farem una excursió des de Sant Boi fins a la Creu de Can Cartró, el punt més alt 

del municipi (331 m). Practicarem tècniques d'orientació i cartografia. 

Descobrirem i coneixerem l’agricultura de muntanya i el bosc mediterrani situat 

dins l’Àrea Metropolitana. Durant el recorregut, de 2,5 km, coneixerem la vall del 

Llor i els seus principals elements: els boscos de pineda, els camps fruiters de Mas 

Pubill i de la part alta de la vall, les vinyes recuperades a Can Palós, i l'Anell Verd de

Sant Boi. 

Objectius:

 Que els alumnes adquireixin tècniques d'orientació, ús de mapes i 

brúixoles.

 Que els alumnes tinguin eines per a fer interpretació del paisatge.

 Que els alumnes coneguin la geografia i el paisatge de les muntanyes de 

l’àrea metropolitana.

 Que els alumnes es motivin a practicar activitats esportives a l'aire lliure.

Horari i calendari

Horari
Activitat de tot el dia, amb estona per esmorzar i dinar (que es portarà cada 
alumne).
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09:30h - Trobada amb l'equip d'educadors al punt de trobada i introducció
10:00h - Inici de l'excursió en 2 grups.
10:30h - Esmorzar per grups
11:00h - Pujada a la Creu de Can Cartró. 
14:00h – Arribada a l’Aula Natura de Can Palós i dinar
15:00h a 16:00h – Activitat de síntesi, conclusions i retorn al centre escolar.

Existeix la possibilitat d'adaptar l'activitat a altres horaris escolars. 

Pels grups que no concerten tot el dia, en acabar l’activitat, existeix la possibilitat

de quedar-se a dinar en la zona exterior de la parcel·la, sense la supervisió dels

educadors de Can Palós.

Totes les activitats i explicacions plantejades s’adaptaran al nivell dels alumnes per

tal que tinguin interès i sentit. 

Calendari:  Tot l’any.

CONDICIONS

Preu i condicions 

Preu per alumne: 12,00€ (activitat de tot el dia)  / 9,00€  (activitat fins al migdia)
Mínim: 25 alumnes
És imprescindible la participació activa del professorat responsable del grup

Inclou:
 1 educador/dora cada 15 alumnes (els alumnes es dividiran en grups d’uns 

15 alumnes, que aniran acompanyats per un educador)
 Es lliurarà a cada grup un mapa de la zona per orientar-se i  registrar les 

observacions realitzades al llarg del recorregut.
 Previ a l’activitat es lliurarà un dossier per al professorat, amb propostes 

d'activitats prèvies i posteriors
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