FITXA ACTIVITAT SUPORT A LA CANDIDATURA DEL PAISATGE DEL
PRIORAT PATRIMONI MUNDIAL DE LA HUMANITAT
ESC SERRA MAJOR
(ZER L’AGLÀ)

ESCOLA
NOM DE
L’ACTIVITAT
DATA DE
REALITZACIÓ

OBJECTIUS

LOCALITAT

LA VILELLA BAIXA

APADRINAMENT D’UN CAMÍ
4 DE JUNY DE 2015
-

Donar suport a la candidatura del Priorat com a Paisatge
Agrari Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la
UNESCO.

-

Seguir coneixent el nostre camí.
Tornar a observar l’alzina centenària, aquest cop a la
primavera.
Conèixer per tal de poder respectar i estimar l’entorn més
proper.

-

La sortida es va dur a terme al llarg del matí del dijous 4 de juny.
Vam sortir de l’Escola tots junts, gran i petits, i vam començar a
recórrer el camí “Pla del Xorrac”.

DESCRIPCIÓ

PARTICIPANTS

En arribar al peu de l’ALZINA CENTENÀRIA, vam cantar una
cançó sobre l’alzina.
Després vam esmorzar.
Seguidament els alumnes de Primària es van atansar a l’alzina, es
van fixar amb els canvis que tenia respecte a la primera
observació que va ser al novembre. I van mesurar el contorn de la
soca (amb pams, braçades i amb un cordill).
Els petits de l’Escola durant aquesta estona van fer un trosset
més del camí.
En acabar, tots plegats vam tornar a l’escola. On es va plasmar
aquesta sortida a la “Llibreta del camí”.
Tots els alumnes de l’Escola.
Un total de 28 alumnes compresos en tots els cursos, des de P3 a
6è. Acompanyats pels mestres.

Alguns alumnes, els més grans, coneixien de l’existència de
PRIORITAT, i els hi sonava la UNESCO.
Aquest es el tercer curs que es realitza aquesta activitat
OBSERVACIONS “d’Apadrinament d’un camí”.
Al novembre vam fer la primera sortida del curs i ens vam fixar
amb una Gran alzina que es troba al llarg del camí.
El contorn de l’Alzina és de 2 metres i 65 centímetres!!

ALGUNES IMATGES



