
 

 

 

Infoprojecte 

PROJECTE ITINERARIS PEL BAGES SUD 
 
El projecte Itineraris pel Bages Sud té per objectiu donar a conèixer l’entorn 
natural i social d’aquesta part de la comarca del Bages, de manera física i 
telemàtica. 
 
Així, els alumnes participants en el projecte podran descobrir la riquesa 
paisatgística i les singularitats d’aquesta zona. A partir de diferents itineraris, ens 
aproparem al Bages Sud des de diferents àrees: naturals, socials, plàstica, català...  
 

Nivells educatius 
 
Aquest projecte es pot adaptar a les diferents etapes educatives que 
s’imparteixen en els diferents centres del Bages Sud. Fins i tot, estem oberts a la 
col·laboració de les famílies a l’hora de proposar itineraris.  
 

Itineraris 
 
Cadascun dels grups-classe participants en el projecte ens proposaran  un itinerari 
pels termes del seu municipi. En un primer moment hauran d’elaborar l’itinerari i 
posteriorment l’hauran de tornar a fer acompanyant els alumnes d’un altre 
centre. 
 

Activitats 
 
Els grups-classe participants han de realitzar tres o quatre activitats al llarg del 
projecte: 
 
� Breu presentació del grup-classe, de l’escola i del municipi. 
 
� Han d’elaborar l’itinerari, tenint una pauta-guia que es podrà modificar en 

funció de l’edat dels alumnes, de l’entorn del seu municipi...  
 
� Han de fer d’amfitrions d’un altre grup-classe que vindrà a fer l’itinerari 

proposat. En aquesta trobada, el grup amfitrió, a més de fer de guia, haurà 
de preparar activitats-jocs per a fer més divertida la trobada. 

 
� Han de realitzar l’itinerari proposat per un centre d’un altre municipi del 

Bages Sud. 
 
 
La presentació -descripció inicial- dels grups-classe participants i la descripció de 
l‘itinerari s’hauran de fer en format digital –word, powerpoint, pdf...- i enviar-los al 
coordinador del projecte perquè aquest els pengi a l’espai web corresponent.  



 

 

 

 
 
 
De les altres activitats, seria interessant elaborar un recull fotogràfic que també es 
pugui penjar a l’espai web. 
 
Els alumnes de l’IES Castellet gravaran, si no hi ha cap inconvenient per part de les 
escoles, una part o tot l’itinerari. Aquesta activitat formarà part d’uns tallers de 
cinema que realitzen els alumnes de l’institut. 
 

Temporalització 
 

ACTIVITAT 
DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ 

DE L’ACTIVITAT 

Presentació dels grups-classe participants 18 de desembre de 2009 

Itinerari elaborat pel grup-classe 19 de març de 2010 

Itineraris compartits 11 de juny de 2010 

 
Webs de consulta 
 
Ajuntaments... 
 
� Aj de Sant Vicenç de Castellet: http://www.santvi.cat/ 
� Aj de Castellbell i El Vilar: http://www.castellbellielvilar.org/ 
� Aj de Castellgalí: http://www.castellgali.org/ 
� Aj d’El Pont de Vilomara i Rocafort: http://www.elpont.cat/ 
� Aj de Marganell: http://www.marganell.net/ 
� Aj de Monistrol de Montserrat: http://www.monistroldemontserrat.cat/ 
 
Webs de turisme, rutes... 
 
� Parc de Sant Llorenç de Munt i l’Obac: 

http://www.diba.es/parcsn/parcs/index.asp?Parc=4&Submit=Anar 
� Turisme de Catalunya: www.gencat.cat/probert/ 
� Geocaching: http://www.geocaching-hispano.com/cataluna.htm 
� http://www.vegueries.com/index.htm 
� ... 
 
Qualsevol web que trobeu que pugui interessar podeu enviar-la i la penjarem a la 
web del projecte. 
 

Adreces de contacte 
 
Coordinador del projecte: egimeno1@xtec.cat 


