4.ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES:
4.1. Observació de la flora i la fauna:
Aquesta activitat ens la porta a terme el Daniel i l’Esther de l’agrobotiga
“Sikarra Nostra” de Sant Guim de Freixenet. www.sikarranostra.cat
L’activitat consisteix en una caminada de 2-4km en funció del grup i el temps
disponible 1-2h en el que s’observa la flora i és relaciona amb el clima de la zona.
També es mira de lligar els canvis de temps que s’estan produint en els darrers mesos
per explicar avançament o endarreriments dels cicles naturals. S’observen els diferents
tipus de cereals i es relaciona també amb el clima. És una activitat que lliga amb la
meteorologia. Es dóna la importància a saber molt bé com és el comportament climàtic
d’una zona, temperatura i precipitació. El pagès el coneix molt bé i per això va
adaptant-se al temps de cada any i al clima de la zona.
L’activitat també s’observa la fauna que es pugui observar, ocells, insectes, etc. i
es mira de d’explicar seguint la línia de les observacions i explicacions de la flora.
Aquesta activitat es porta a terme com a complement d’altres activitats com pot
ser el taller de meteorologia o altres activitats lligades al taller d’energies renovables per
introduir temes de medi ambient. És un tipus d’activitat que es permet portar a terme en
les estades de 2 dies en grups grans.
L’objectiu principal és que obrin els ulls, observin i es preguntin perquè es
troben un tipus o altres de flora i fauna.

4.2. Visita al Memorial de l’Exèrcit Popular:
A Pujalt a l’any 1938 es va fer servir com a camp d’entrenament dels militars
que anaven al front de l’Ebre. A partir de l’any 2004 es va portar a terme una
rehabilitació del camp d’entrenament, refugis i diferents punts d’interès que hi havia al
poble.
Des del Memorial de l’Exèrcit Popular s’ofereixen visites guiades a escoles. Al
llarg de la visita, els alumnes podran entendre una mica millor com vivien els soldats en
una base d’instrucció abans de ser enviats al front.
La visita té una durada aproximada de 2h tot i que es pot allargar o escurçar
segons convingui. Es comença al centre d’interpretació a on hi ha un recull d’objectes
trobats a la mateixa base d’instrucció, objectes personals, cedits per excombatents i
familiars i una mica d’història dels soldats que hi vivien. També poden veure un
audiovisual amb les vivències reals dels que en aquell moment eren els nens del poble,
on expliquen el seu punt de vista i com ho van viure. La visita continua pel Bosc dels
Obacs, un bosc amb encant que amaga les restes del que va ser la base d’instrucció del
XVIIIè cos de l’Exèrcit Popular. Tot passejant entre les restes, observaran i
comprendran una mica millor com entrenaven, com s’organitzaven i com vivien els
soldats durant la Guerra Civil. El dia a dia, sentiments, relacions, etc. D’un
esdeveniment proper i llunyà al mateix temps, però, del qual s’ha de mantenir la
memòria per tal d’evitar que es repeteixi, la Guerra Civil, tot plegat acompanyats de les
explicacions de la persona que us guiarà.
. Cost de 3€ per alumne. Es fa arribar material per treballar abans i després de la
sortida.

Més informació i reserves a:
memorialexercitpopular@gmail.com
Mòbil: 691 24 27 94
http://www.exercitpopular.org/visites

4.3. Visita al Radar de la Panadella del
Servei Meteorològic de Catalunya
Aquesta visita, a les instal·lacions propietat del Servei Meteorològic de Catalunya, les
porta a terme l’Observatori de Pujalt des del curs 2011-2012 i és adreçada a alumnes
d’ESO, Batxillerat, estudiants universitaris i de cicles formatius.
-

Els objectius de la visita són:
Conèixer el funcionament d’un radar meteorològic i de la xarxa de radars.
Conèixer els diferents productes que s’obtenen amb les dades radar.
Aprendre el funcionament d’una estació meteorològica automàtica.
Entendre la importància de les observacions meteorològiques.
Aprendre meteorologia a partir d’experiments senzills.

La visita es divideix en tres parts:
- Primer es fa una primera introducció a
l’exterior de l’edifici. Acte seguit s’entra a
l’edifici a on es fa l’explicació del
funcionament de la xarxa de radars
meteorològics del Servei Meteorològic de
Catalunya i dels diferents productes que
s’obtenen del recull de les dades i també
les seves aplicacions.
- Després es puja fins a dalt de l’edifici, just
a sota de l’esfera a on hi ha el radar, des
d’on s’observa un vídeo explicatiu de la
Xarxa de Radars del Servei Meteorològic
de Catalunya.
- Es porten a terme alguns experiments al
voltant dels núvols.
- Per acabar es visita l’estació meteorològica
automàtica situada just al costat del radar a on s’explica els diferents aparells de
mesura i el seu funcionament.
La durada de la visita és de 2h.
L’horari per dur a terme les visites és a convenir.
El cost de la visita és de 3,50€ per alumne.
Podreu trobar més informació a la web de l’Observatori de Pujalt:
www.observatoridepujalt.cat
Per més informació podeu enviar mail a obsevatoripujalt@gmail.com o trucar
al 620 136 720.

