
 
 

Voleu conèixer el nostre entorn? 

Dades generals: 

Escola Sant Blai 

Terra Alta 

Dolors Olivas Rodríguez 

dolivas@xtec.cat 

Dades de l’experiència: 

"'Voleu conèixer el nostre entorn?' té com a objectiu oferir activitats pedagògiques per la via 

verda de la Terra Alta i pel poble de Bot a les escoles que realitzen sortides. A més, l'escola 

ofereix el recinte escolar als alumnes i mestres participants a les sortides per poder dinar i que 

els alumnes de l'escola siguin els/les guies dels grups visitants." 

El projecte "Vols conèixer el nostre entorn?" es basa en dos punts: 

1. La via verda 

Pel poble de Bot passava l'antiga via de tren de Valdezafan que feia el recorregut de 

Tortosa a Saragossa. Aquesta via es va tancar l'any 1973, i fins l'any 1997 va restar 

abandonada. L'any 1999 es va obrir als usuaris després d'alguns anys en obres, ja que 

es va habilitar com a via verda, traient les vies i les travesses i posant una fina capa de 

quitrà. Per la via verda està prohibit circular en vehicles de motor, aquest fet fa que es 

puguin fer moltes activitats en nens i nenes: caminades, sortides amb bicicleta i 

observació i estudi de la natura. 

2. Programa "Coneix la Terra Alta" 

Els serveis educatius de la Terra Alta organitzen el programa "Coneix la Terra Alta" i 

cada cicle educatiu visita i estudia un poble diferent cada curs. La visita que fan els 

alumnes a Bot té tres temes a treballar: una envasadora d'olives en conserva, un 

museu rural i una granja de conills.  

Tenint en compte que en el nostre projecte d'innovació mediambiental teníem previst 

preparar itineraris didàctics per la via verda per a professors i alumnes, oferint-los als 

centres que puguin estar interessats, informant dels llocs d'interès en funció del 

paisatge, de la fauna i flora i història del ferrocarril, dels possibles llocs de pernoctació, 

del lloguer de bicicletes, de llocs d'interès educatiu, etc., vam aprofitar tot el material 

que teníem i en vam elaborar més. Així mateix s'ofereix els espais de la nostra escola 



 
 

per poder dinar. Segons l'edat dels alumnes, dinen amb els de la mateixa edat de 

l'escola. 

Durant el dia de visita, el grup d'alumnes de l'escola amb la mateixa edat que els 

visitants fan de guies dels companys convidats. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

- Promoure un canvi d'actituds i comportaments fomentant actuacions que permetin 

una conservació i millora en tots els aspectes que fan referència al medi ambient. 

- Implicar la major part de les àrees en el projecte. 

- Fomentar l'ús de la bicicleta com a medi de transport no contaminant. 

- Solidaritzar-se amb altres centres i fer sortides conjuntes. 

- Oferir a altres centres l'ocasió de fer les activitats preparades. 

- Estimar la natura i evitar tota mena d'accions personals i quotidianes que puguin 

degradar-la. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

ASPECTES A DESENVOLUPAR: 

En el nostre projecte desenvoluparem aspectes referents a ambientalització del currículum, 

gestió sostenible i millora de l'entorn. 

B. 1. La via verda 

- Flora de la via Verda. Principals espècies que viuen al voltant. 

- Principals conreus que es poden observar des de la Via verda. 

- Fauna de la via verda. Principals espècies que viuen en l'entorn. 

- Relleu 

- Tipus de materials 

- Ús de la bicicleta com a mitjà de transport. 

- Transmissió i participació de les famílies i institucions davant les activitats proposades. 

- Esforçar-se per ser conscient i assumir les pròpies responsabilitats i compromisos 

presos. 

- Compromís dels pares i institucions de l'ús de la bicicleta per la via Verda i pel poble. 

- Respecte i estimació envers la natura. 

- Cooperació amb altres Centres i organització de sortides conjuntes. 

B. 2. Economia del medi rural.  

B. 2. 1. La granja de conills. 



 
 

- Els mamífers, reproducció, cria, alimentació, malalties i vacunacions. 

- Estudi d'una granja sostenible, instal·lacions i manteniment. 

- Normativa. 

B.2.2. Olives Blai/Cooperativa Sant Josep 

- Comercialització i elaboració de matèries primeres. 

- Estudi de cultius mediterranis. L'oliver, l'ametller, la vinya. 

B.3. Costums, tradicions i eines. Museu rural Cal Menescal 

- Eines  

- Els vestits 

- La cuina 

El projecte és interdisciplinari i treballa totes les competències bàsiques 

Descripció del servei:  

Quan una escola es posa en contacte amb nosaltres els oferim les nostres activitats, les trien i 

ens posem en marxa amb els nostres alumnes per preparar-les pel dia de la sortida. 

S'ofereixen els següents serveis: 

- Tallers de natura per la via verda i els voltant del poble. 

- Visita a una granja sostenible de conills. 

- Visita a una envasadora d'olives 

- Visita a un museu rural 

- Acolliment per part de l'escola per guardar material, utilitzar lavabos i dinar. 

- Dossiers elaborats pels mestres i el Servei educatiu de la Terra Alta adients a totes les 

edats. 

- Lloc d'acampada amb serveis i llum, ubicat a l'ermita de Sant Josep a 2 Km. del poble. 

Àmbits de servei: Medi ambient, Patrimoni cultural 

Matèries implicades: Projecte interdisciplinari 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 3-5 anys, 5-8 anys, 8-10 anys, 10-12 anys 

Data d'inici del projecte: Setembre de 2010 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: Escola Sant Blai, Serveis Educatius de la Terra Alta, 

Ajuntament de Bot, AMPA de l'escola de Bot 

Més informació i fotografies al web de l'escola 



 
 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ Caseres, 50 

Població: Bot 

Comarca: Terra Alta 

Telèfon: 977 42 82 46 

Correu electrònic: e3000639@xtec.cat 

Web: http://www.xtec.cat/centres/e3000639/ 

 


