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objectius 
educatius 
adolescents 
12a16anys

Amb el grup de nois i noies
de 12 a 16 anys treballarem, 
de manera específica, 
per tal que puguin: 

diversitat
1 Acceptar i respectar els canvis físics, 
els propis i el de les altres persones del 
grup. Desenvolupar una autoimatge 
ajustada i positiva que ens permeti 
guanyar confiança en les pròpies 
capacitats i habilitats personals: 
“Sentir que puc”. 

2 Fer valoracions positives sobre 
les altres persones i millorar la 
comunicació no verbal perquè aquesta 
estigui en coherència amb els valors.

3 Positivitzar la diversitat com a 
element enriquidor que possibilita el 
creixement individual i de grup.

4 Ser conscient de la influència que 
tenen els estereotips i els prejudicis en 
les relacions socials i actuar amb 
coherència. 

inclusió
5 Mostrar empatia i reforçar la capa-
citat per incloure i establir vincles amb 
les altres persones.

6 Rebutjar les actituds negatives 
envers les diferències. Valorar 
positivament com es complementen 
les capacitats de tothom en el grup i 
en la societat en general. 

7 Adoptar una actitud de rebuig 
davant qualsevol actitud o comporta-
ment que predisposi a l’establiment de 
relacions abusives.

8 Ser assertiu i saber regular amb 
autocontrol la pressió de grup i 
les emocions i sentiments 
presents en tot conflicte i/o 
situació.

9 Evitar qualsevol forma de 
discriminació a través del 
llenguatge i ser crítics amb els 
prejudicis sexistes, classistes, etc. 

justícia social 
10 Interessar-se i reflexionar 
críticament sobre les causes que 
generen l’exclusió social i la pobresa. 

1 1  Desenvolupar sensibilitat i 
preocupació vers les persones que es 
troben en risc de marginació i solitud. 

12 Ser creatius i agents actius de 
transformació social. Comprometre’s 
a dur a terme projectes i accions que 
millorin les condicions de vida de les 
altres persones.
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els 
projectes 

i els cibercor-
responsals

presentació
Mantenim la nostra habitual proposta 
d’activitats per a joves estructurades en 
projectes que pretenen inspirar-los per 
dur a terme les seves pròpies propostes 
de treball, i hi afegim el projecte Ciber-
corresponsals com a eix transversal de 
les activitats que desenvoluparem al 
llarg del curs. 

Cibercorresponsals és un projecte 
estatal impulsat per la Plataforma de 
Organizaciones de la Infancia per pro-
moure la participació, sensibilització 
i opinió dels adolescents a favor dels 
Drets de la Infància, utilitzant les tecno-
logies de la informació i la comunicació. 

Proposem que aquest projecte serveixi 
per a què els vostres grups puguin com-
partir i intercanviar les seves opinions i 
vivències amb altres grups de joves de 
Catalunya i de l’estat espanyol. L’hem triat 
per diverses raons: 
. Promou nous usos de les noves tec-
nologies des d’una vessant productiva, 
saludable i segura. 
. Fomenta la participació, el treball en 
equip, la reflexió crítica, l’anàlisi i la ca-
pacitat per argumentar i exposar les 
opinions.
. Projecta la imatge del grup i el reconeixe-
ment dels projectes que duem a terme. 
. És una oportunitat per conèixer altres 
grups de joves, altres realitats i altres 
punts de vista. 

mètode educatiu
Amb els nois i noies adolescents tre-
ballem amb el mètode de projectes. 
Dissenyar un projecte no és només 
plantejar-se què farem sinó també per 
què ho farem, com ho farem i com hem 
viscut l’experiència. Per això, cal seguir 
unes etapes lògiques i senzilles, en les 
quals, intervindrà l’equip educatiu i el 
grup en diferents graus d’intensitat. 

Quan els projectes adquireixen una 
dimensió de servei a la comunitat 
esdevenen experiències d’aprenen-
tatge servei. En el marc del lleure, 
l’aprenentatge servei constitueix una 
manera d’aprofundir en els valors de la 
pedagogia del projecte i de practicar la 
ciutadania activa i compromesa. 

Al web trobareu el material Fes aps 
guia jove aprenentatge servei per a 
joves. El material, elaborat pel Centre 
Promotor Aprenentatge Servei, explica 
de forma molt planera com començar a 
fer projectes de caire social. El format i 
el vocabulari estan pensants perquè els 
joves el puguin llegir i conèixer expe-
riències concretes.

més 
www.esplai.org
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adolescents 
12 a 16 
anys
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l’espai virtual dels 
cibercorresponsals
Aquest projecte consisteix en un espai 
de comunicació i expressió a través d’una 
comunitat virtual. Cada jove participant 
disposa del seu propi blog i l’educador/a, 
construeix el blog del grup a través de 
les aportacions de cada jove en el seu 
propi espai.

La comunitat virtual és, en realitat, una 
xarxa social amb perfils, foros i contac-
tes per a compartir i relacionar-se, però 
sempre des d’un prisma educatiu i de se-
guretat on-line.
 

El projecte Cibercorresponsals es  
coordinarà des de la Federació. Tots  
els esplais i grups de joves interessats  

a participar, poseu-vos-hi en  
contacte a través de l’adreça 

federacio@esplai.org

activitats i projectes
Les set fitxes d’activitat que trobareu a 
la proposta educativa són propostes de 
treball al voltant dels tres eixos temàtics: 
gènere, discapacitat i pobresa i exclusió. 
Són un punt de partida i no esgoten ni molt 
menys totes les possibilitats de treball. 
Tenen com a finalitat última estimular la 
participació dels grups de joves i motivar-
los a fer un projecte que contribueixi a la 
igualtat d’oportunitats.

A més, les activitats pretenen reforçar els 
vincles entre els grups de joves dels es-
plais de Movijove, promovent l’intercanvi, 
la coneixença i la participació en projec-
tes comuns. Les activitats de la proposta 
educativa proporcionaran experiències i 
aprenentatges per als blogs d’aquells grups 
de joves que s’engresquin a dur a terme el 
projecte Cibercorresponsals.

Inici de curs, tret de sortida!
Sovint costa una mica endegar el curs amb 
els grups de joves. Per això, cal examinar 
bé quines estratègies hem de fer servir per 
mantenir el seu interès i per reforçar els lla-
ços i els vincles amb l’esplai. Aquestes tres 
pràctiques han donat bons resultats: 

Posar-nos en contacte amb el grup de jo-
ves abans que comencin les activitats de 
l’esplai. El tracte preferencial els fa sentir 
més grans i importants. La idea és retrobar-
nos per parlar de l’estiu, veure les fotos dels 
campaments i les rutes i parlar del curs. 

Fer una excursió de cap de setmana. A 
alguns esplais aquesta activitat és una 
pràctica pròpia dels grups de joves. Això 
crea expectativa i forma part dels rituals de 
transició. A banda de passar-ho bé, es parla 
dels projectes que es voldrien fer. 

Una entrevista individualitzada. Un con-
tacte personal, lliure de la pressió del grup, 
en el qual es pot aprofitar per parlar del vis-
cut el curs anterior, les coses que voldria fer 
i les que no, què fa fora de l’esplai, aspectes 
familiars... 

La vida quotidiana i l’organització 
del grup d’adolescents
Per tal que els i les joves s’impliquin, se 
sentin protagonistes dels seus projectes i 
s’hi comprometin, és necessari pensar en 
un cert estil de vida quotidiana i d’orga-
nització del grup que ho faci possible. És 
important definir algunes estratègies de 
funcionament del grup que marcaran un 
ritme creixent de participació: 

.  El nom, la història i les tradicions 
 del grup.
.  Les normes de convivència.
.  El disseny del projecte i l’organització  
 interna. Pot basar-se en assemblea i  
 treball per comissions.
.  Els estris concrets d’estimulació i 
 informació.
.  Els espais de valoració i reflexió.



més 
www.esplai.org
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descobreix 
el tresor 
una oportunitat 
per reflexionar i 
practicar el 
geocaching

presentació
Aquesta activitat ens convida a re-
flexionar sobre el que és la igualtat 
d’oportunitats en el nostre món i en la 
vida quotidiana de cadascú i cadascuna. 
Crearem un objecte que ho simbolitzi i 
aquest serà el tresor del grup de joves 
de cada esplai, que serà dipositat en un 
bon amagatall. Encetarem una recerca 
col•lectiva dels tresors per part de tots 
els esplais que així ho desitgin fent servir 
el geocaching (tècnica d’oci digital que fa 
servir GPS). 

objectius educatius
1 Reflexionar críticament sobre el  
 concepte “igualtat d’oportunitats” i  
 consensuar-ne una definició 
 entre tot el grup.
2 Simbolitzar plàsticament la 
 definició construïda.
3 Descobrir nous usos de les 
 eines digitals.

motivació
Presentarem als i les joves la propos-
ta educativa d’enguany, centrada en la 
igualtat d’oportunitats amb aquesta 
dinàmica, que consisteix a passejar per 
una sala on hi haurà miralls de moltes 
mides i formes. En aquests miralls ens 
hi podrem observar però també hi 
trobarem missatges, enganxats en pa-
per, escrits al vidre, etc. Es marcarà un 
recorregut i un temps per respondre 
les qüestions que cada mirall ens for-
mula. A partir d’aquestes reflexions, 
acabarem decidint conjuntament quina 
definició donem al concepte “igualtat 
d’oportunitats”.

activitats
El tresor de la igualtat  
d’oportunitats
Tots els grups de joves poden participar 
en aquest divertit joc de geocaching. Hi 
haurà una pàgina web activa per fer i 
compartir en línia aquesta activitat. El 
nostre tresor és un objecte que farem a 
cada grup i que ha de ser la nostra repre-
sentació plàstica del que és la igualtat 
d’oportunitats. Escollirem un lloc molt 
especial per amagar el nostre tresor i 
amb un GPS podrem saber quines són 
les coordenades de localització. Penja-
rem aquesta dada al web amb una petita 
descripció metafòrica de l’indret i con-
vidarem a la resta d’esplais a trobar el 
nostre tresor! Cada cop que en trobem 
un, l’hem de fotografiar i penjar aques-
ta foto al web, a més de signar 
a la “llibreta de visites” que 
hi haurà al costat de cada 
tresor.

Aprofiteu  
l’experiència 
viscuda en aquesta 
activitat per enriquir 
el vostre blog de 
Cibercorresponsals 
amb dades, fotos,  
reflexions...

activitat

adolescents 
  12 a 16anys 
  descobreix 
  el tresor
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adolescents 
12 a 16anys
amor a pri-
mera vista

amor a  
primera 
vista
una oportunitat per 
reflexionar sobre 
els estereotips de 
gènere i els tòpics 
de l’amor

presentació
Reflexionarem sobre els models de 
conducta que influeixen directament 
en la construcció d’una relació amo-
rosa i tractarem de redefinir-los. Són 
models imposats tàcitament per la so-

cietat a la qual pertanyem, que 
defineixen el rol de l’home 

i el de la dona, confor-
mant jerarquies socials 
i de relacions de poder. 
Els principals agents 

socialitzadors (la família, 
l’escola, la colla d’amics...) 

ens transmeten tot això des 
de ben petits i petites.

objectius educatius
1 Identificar i reflexionar entorn els  
 estereotips de gènere que s’associen  
 als models de masculinitat i 
 feminitat hegemònica en un 
 entorn proper.
2 Desenvolupar argumentacions i  
 accions que possibilitin desmuntar  
 estereotips de gènere apostant per  
 models que fomentin la igualtat, a  
 partir de la consciència que els rols  
 són construccions socials subjectes a  
 canvi.
3 Analitzar els tòpics referents 
 a l’amor i els indicadors que ens 
 poden alertar de relacions de 
 tipus abusiu o violent.
4 Adoptar una actitud de rebuig  
 davant qualsevol actitud o 
 comportament que predisposi a 
 l’establiment de relacions abusives.

motivació
Farem un visionat de breus vídeos fets 
per diferents institucions per campanyes 
de sensibilització. A partir dels seus mis-
satges, sovint impactants, començarem 
a conèixer què són les desigualtats de 
gènere.

activitats
Estàs “topitzat”? 
Tindrem 16 targetes amb afirmacions so-
bre homes, dones i relacions amoroses. 
La sala tindrà tres punts assenyalats amb 
cartells: “Hi estic d’acord”, “No hi estic 
d’acord” i “No ho sé”, i cada cop que lle-
gim una targeta ens col•locarem en el punt 
que ens sembli adequat. Cada sector ar-
gumentarà la seva posició i si algú, a partir 
d’aquests raonaments, canvia d’opinió pot 
col•locar-se a un altre grup.

Aprendre a dir el que desitges 
Dos joves representaran a la Marta i 
l’Emili, que són parella i acaben de sortir 
de classe. En el seu breu diàleg, ell li im-
posarà a ella el que han de fer l’endemà. 
Analitzarem les paraules, actituds i reac-
cions tant d’un com de l’altre i analitzarem 
si la seva relació es basa en el respecte i la 
valoració mútua. 

“Paraules d’amor senzilles i 
tendres...” 
Reflexionarem sobre el nostre model de 
relacions a partir de lletres de cançons. Us 
proposem tres, però convé convidar els i 
les joves a portar les seves cançons pre-
ferides. Després d’escoltar-les farem un 
mural conjunt i debatrem sobre el tema.

Aprofiteu l’experiència viscuda 
en aquesta activitat per enriquir
el vostre blog de Cibercorresponsals 
amb dades, fotos, reflexions...

activitat

@
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stop 
desigualtats!
una oportunitat  
per sensibilitzar la 
societat a partir  
de la imatge i  
la fotografia

presentació
A partir d’un treball previ d’aprofun-
diment i reflexió al voltant de l’eix de 
gènere (amb jocs, dinàmiques, visionat 
de vídeos o pel•lícules...) plantegem 
als grups de joves un projecte de foto-
grafia, que culminarà en una exposició 
itinerant i col•lectiva. D’aquesta manera 
potenciarem la mirada crítica sobre les 
desigualtats entre homes i dones en la 
nostra societat i sobre el pes dels este-
reotips de gènere. A més, compartirem 
projecte amb altres grups de joves de la 
Federació, la qual cosa farà aquest recull 
d’imatges molt ric i variat a nivell simbò-
lic i estètic. 

objectius educatius
1 Captar situacions de desigualtat en  
 el nostre entorn més immediat i fer  
 visibles els que són invisibles a la  
 mirada quotidiana.
2 Prendre consciència que la 
 discriminació envers la dona 
 augmenta quan aquesta viu en 
 situació de pobresa i exclusió.
3 Ser creatius i agents actius de 
 transformació social. 
 Comprometre’s a dur a terme  
 projectes i accions que millorin les  
 condicions de vida dels altres.
4 Adquirir un compromís amb els  
 companys i companyes, 
 responsabilitzant-se de les 
 diferents fases del projecte.

motivació
Analitzarem revistes per a públic ado-
lescent, i diaris, sobretot esportius, pel 
que fa a la construcció d’estereotips 
de gènere; farem un exercici d’empatia 
imaginant la vida de dones d’arreu del 
món que viuen en situació de pobresa, 
i veurem com contribueixen els anuncis 
publicitaris a perpetuar les desigualtats 
de gènere.

activitats
Exposició de fotografia itinerant 
Es tracta de captar imatges de la vida 
quotidiana que mostrin situacions de 
desigualtat de gènere o d’igualtat de 
gènere (aquestes seran les dues ca-
tegories) i a partir de la combinació 
d’aquestes imatges, elaborar un foto-
muntatge amb la intenció de transmetre 
un missatge. Per fer-ho ens podem 
ajudar dels nombrosos programes de 
descàrrega gratuïta que existeixen. 
Poden participar tots els grups de joves 
d’esplai de la Federació (on es centralit-
zarà la recepció dels fotomuntatges) i se 
n’acceptaran tres per entitat.
L’exposició, que serà en format paper 
i en format virtual, s’estrenarà el 8 de 
març amb motiu del Dia de les Dones. 

Concurs de fotomuntatges 
Tindrem dos mesos per votar 
a través d’Internet el 
fotomuntatge que més 
ens ha agradat. Hi haurà
un premi per cada 
categoria, que 
s’entregarà a Festa Esplai.

Aprofiteu l’experiència 
viscuda en aquesta 
activitat per enriquir 
el vostre blog de 
Cibercorresponsals 
amb dades, fotos, 
reflexions...

activitat

adolescents 
  12 a 16anys 

stop
desigual-

tats!
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adolescents 
12 a 16anys
passió per  
la boccia

passió per
 la boccia
una oportunitat 
per aprofundir en 
la diversitat de 
capacitats

presentació
Cal evitar que es reconegui a una per-
sona únicament pel seu dèficit i la seva 
discapacitat. Tothom, en major o menor 
grau, té limitacions, pel qual tots i totes 
hem d’adquirir consciència de quines 
són les nostres i de quina manera po-
dem ajudar les altres persones a viure 

les seves en la vida quotidiana.

objectius educatius
4 Conscienciar-se de les dificultats  
 que afronten les persones amb 
 discapacitat.
5 Promoure l’anàlisi i la reflexió 
 al voltant de les pròpies capacitats 
 i limitacions.
6 Reflexionar sobre la inclusió de 
 les persones que tenen alguna 
 discapacitat.
7 Conèixer altres realitats i potenciar  
 el respecte cap a totes les 
 persones, tinguin discapacitats 
 o no.
8 Identificar i rebutjar els prejudicis 
 i els estereotips.

motivació
Farem un visionat del vídeo Manifest 
Dia Internacional de les persones amb 
discapacitat (2009), en el qual es dóna 
veu a persones de la Federació Catalana 
de l’Esplai que tenen alguna discapaci-
tat. Ens expliquen com viuen les seves 
limitacions i com els fa sentir l’actitud 
dels altres al respecte. Reflexionarem 
sobre algunes frases clau de les seves 
declaracions.

activitats
Un entrepà especial 
Hem de fer un entrepà de crema de 
cacau, però tots i totes tindrem alguna 
limitació: no podrem veure o bé utilitzar 
una mà o els braços, etc. Viurem en pri-
mera persona aquestes limitacions i en 
reflexionarem després.

Juguem a la boccia 
Ensenyarem al grup de joves a jugar a la 
boccia, un joc de precisió i estratègia si-
milar a la “petanca”. Es tracta d’un esport 
practicat per persones amb discapa-
citats motrius o amb paràlisi cerebral, 
en el qual s’enfronten dos equips. Cada 
equip ha de llançar les seves boles el més 
a prop possible d’una bola blanca que es 
llança abans de començar. Aprendrem 
les regles i el sistema de puntuació, ens 
ho passarem d’allò més bé i, després, 
posarem en comú com ens hem sentit.

Aprofiteu l’experiència viscuda 
en aquesta activitat per enriquir
el vostre blog de Cibercorresponsals 
amb dades, fotos, reflexions...

activitat

@
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a tothom 
li pot tocar 
una oportunitat per 
conèixer els camins 
de l’exclusió social

presentació
No hi ha acord sobre les causes de les 
desigualtats existents en la nostra soci-
etat. Les idees neoliberals defensen que 
la responsabilitat és de cada persona, 
però les investigacions sociològiques 
demostren que, en realitat, hi ha un se-
guit de factors que influeixen en el fet 
que algú acabi estant exclòs/a social-
ment. Per altra banda, tenim sovint una 
imatge molt mediàtica en ment sobre el 
que això significa i, per tant, no creiem 
que ens pugui passar a nosaltres. 

objectius educatius
1 Conèixer els mecanismes a través  
 dels quals s’estructura la societat 
 sobre una base de desigualtat.
2 Trencar amb l’idea dominant que
 l’exclusió social té causes 
 individuals i ser conscients de 
 l’estructuralisme d’aquest fenomen.
3 Reflexionar sobre les causes 
 d’aquesta desigualtat social i 
 buscar possibles solucions o 
 eines per pal•liar-la. 
4 Trencar estereotips d’exclusió social 
 i apropar la diversitat de factors i
 perfils.

activitats
Jocs de rols 
Els participants tindran assignat un rol 
en funció dels diversos perfils d’exclu-
sió i hauran de completar un seguit de 
proves relacionades amb certes activi-
tats de la vida quotidiana (buscar feina, 
pis, anar a fer tràmits administratius, 
etc.). L’assignació dels rols es farà triant 
a l’atzar tres cartes que definiran el sexe, 
l’edat i la procedència. El perfil determi-
nat tirant un dau per agafar més cartes 
que facin referència a factors d’exclusió 
dels àmbits laboral, formatiu, econòmic, 
residencial, social i sanitari, relacional i 
comunitari-polític. 

Ex. Home de 50 anys, autòcton, a l’atur 
i amb baixa formació.

En funció d’aquest perfil, cada parti-
cipant patirà unes limitacions o unes 
altres per desenvolupar-se en la seva 
vida quotidiana, que també s’expliciten 
en cada carta.

En finalitzar el joc, es farà un debat 
per reflexionar sobre la dinàmica. Aquí 
aprofitarem per introduir les qüesti-
ons de caire més conceptual i teòric i 
buscarem alternatives per superar els 
obstacles que es troben les persones 
excloses en la seva vida. 

Aprofiteu l’experiència 
viscuda en aquesta 
activitat per enriquir 
el vostre blog de 
Cibercorresponsals 
amb dades, fotos, 
reflexions...

* Agraïm a l’Àlex Caramé i a
 l’Andreu Camprubí, 
investigadors de l’IGOP, 
la seva contribució amb 
l’elaboració d’aquesta  
proposta d’activitat.

activitat

adolescents 
  12 a 16anys
a tothom li 
pot tocar
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adolescents 
12 a 16anys
invisibles

invisibles 
 una oportunitat 
per apropar-nos 
a les persones que 
viuen sense llar

presentació
A totes les nostres ciutats hi ha per-
sones que viuen situacions de pobresa 
i exclusió social com a resultat d’una 
combinació complexa de factors. 
Lamentablement, els convertim en in-
visibles... no els mirem, no els parlem, 
tampoc no els molestem, simplement 
fem com si no hi fossin. Darrera de ca-
dascuna d’aquestes persones hi ha una 
història de vida, un procés que la va 

portar a perdre tot lligam i tota 
il•lusió, a perdre finalment 

la seva llar.

objectius educatius
1 Conscienciar-nos de la realitat de  
 l’exclusió social a la nostra ciutat i 
 barri, apropar-nos-hi amb esperit  
 madur i crític, i reflexionar sobre 
 les causes.
2 Sensibilitzar els joves sobre el 
 que significa sentir-se exclòs i 
 conèixer la diferència entre 
 vulnerabilitat, pobresa i exclusió 
 social.
3 Treballar amb i per a persones que 
 es troben en una situació de 
 risc social: entendre les seves 
 necessitats, inquietuds i 
 reivindicacions.
4 Conèixer una ONG, com la  
 Fundació Arrels, que treballa 
 per a aquesta causa.

motivació
Veurem la pel•lícula En busca de la fe-
licidad, protagonitzada per Will Smith, 
que explica la història d’un pare i un fill 
que es veuen obligats a viure al carrer 
després de perdre tot el que tenien. En 
acabat, reflexionarem en grups sobre el 
procés que porta al personatge a l’ex-
clusió i la pobresa.

activitats
Joc dels invisibles 
Portarem fotografies de persones di-
verses (famosos, gent amb una vida 
normalitzada, persones sense llar...) 
i enganxarem una a l’esquena de cada 
jove sense que aquest l’hagi vist. No-
més amb l’ajuda de l’expressió facial 
haurem de trobar la nostra parella per 
similitud de personatge. Una part del 
grup haurà fet d’observadors. Posarem 
en comú quines dificultats hem trobat 
per comunicar-nos, quins codis hem fet 
servir, etc. Després, imaginarem com 
és la vida de cada persona que surt en 
aquestes fotos i reflexionarem sobre el 
concepte “invisibles” associat a les per-
sones sense llar.

Col•laboració amb la  
Fundació Arrels 
Tots els esplais de la Federació tenen les 
portes obertes a contactar amb aquesta 
entitat, que treballa per millorar la vida 
de les persones sense llar i per la trans-
formació social a través del compromís 
comunitari. Ens ofereixen xerrades in-
formatives, visites a les instal•lacions, 
participar a la campanya de sensibilit-
zació “Posem sostre a Barcelona” o ser 
voluntaris i voluntàries en algun dels 
seus projectes.

Aprofiteu l’experiència viscuda 
en aquesta activitat per enriquir
el vostre blog de Cibercorresponsals 
amb dades, fotos, reflexions...

activitat

@
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excursió  
pel camí 
dels bons 
homes  
una oportunitat  
per aprendre a 
viure amb menys 
recursos materials
Excursió de dos dies

presentació
La ruta segueix un tros dels passos que 
feren els defensors del catarisme, també 
anomenats “bons homes”. Un exemple 
d’austeritat i de recerca de nous models 
de vida, retornant a l’espiritualitat i la 
caritat, potenciant els valors més purs 
i senzills. L’itinerari segueix el GR-107 
de Gósol al refugi de Tesconet i després 
baixa fins a Bagà, passant per Sant Martí 
del Puig de la Baga, la Font Nostra, cal 
Cerdanyola i Sant Joan de l’Avellanet. 

objectius educatius
• Valorar i reflexionar sobre el paper  
 dels béns materials en la consecució  
 de la felicitat.
• Potenciar l’interès i el respecte per 
 les diverses opcions culturals i 
 religioses. Els càtars van representar  
 una rebel•lió al pensament religiós  
 dominant de l’època. 
• Reconèixer i apreciar la diversitat 
 del paisatge al Massís de Moixeró.
• Crear lligams de confiança, 
 cooperació i solidaritat entre les 
 persones participants.

plantejament 
general de 
l’excursió
• L’itinerari segueix el GR-107. La 
primera etapa de Gósol al refugi de 
Tesconet té un desnivell de 500 m i la 
durada és d’unes 4 hores. La segona 
etapa és de baixada fins a Bagà amb una 
durada, aproximada, de tres hores. 

• Recomanem fer una ruta de dos 
dies i aprofitar per fer activitats de 
descoberta de muntanya i d’inter-
pretació del paisatge. És convenient 
que l’equip de monitors i monitores 
investiguin sobre la història medieval, 
les llegendes i tradicions vinculades 
a la Festa de l’Arròs dels pobres, i la 
història dels Càtars a Catalunya. Tot 
plegat ens permetrà aprofundir en els 
vestigis històrics de la ruta, els usos de 
la mateixa en temps antics i les formes 
de vida a l’època medieval.

• L’excursió planeja per tota la ban-
da meridional de la Serra del Cadí i les 
penyes altes del Moixeró, amb un pai-
satge propi de les altes muntanyes nord 
europees, i passa per la cascada del riu 
Bastareny, un dels paratges més bells de 
la contrada.

activitat

adolescents 
  12 a 16anys

excursió
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