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1 INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ. 

La proposta didàctica que presentem va dirigida als alumnes de batxillerat del nostre centre ja 

que els sol·licitem la seva implicació per tal de valorar la seva competència en l’organització i 

col·laboració d’activitats esportives en el medi natural.  

Fem aquesta proposta per mostrar com els centres poden aprofitar els seu entorn proper per la 

realització d’activitats d’aventura al medi natural, contant amb les entitats i els recursos propis 

del centre. 

La idea d’aquesta activitat va sortir al nostre centre amb motiu de la crisi econòmica 

esdevinguda fa uns anys que feia que els alumnes amb dificultats econòmiques no participessin 

de l’activitat d’esquí que fèiem abans. 

Tal i com plantegem la sortida ens suposa una reducció de costos econòmics per les famílies i a 

més dona facilitats a aquells alumnes que per motius de salut no poden realitzar alguna activitat 

a anar fent el seguiment de les activitats i incorporar-se en aquelles que si poden realitzar.  

2 CONTEXTUALITZACIÓ 

El nostre centre es troba ubicat a Angles, una població gironina d’uns 5000 habitant en una vall 

fluvial del riu Ter i propera a l’embassament de Susqueda.  

L’institut constà de 3 línies d’ESO per nivell i una de batxillerat, amb una ratio a batxillerat 

d’aproximadament 25 alumnes l’any. L’alumnat no només procedeix del municipi en el qual està 

ubicat el centre si no que a més rebem alumnes d’altres poblacions com: La Cellera, Bonmatí i 

Osor.  

El nivell socioeconòmic de les famílies s’ha vist afectat per la crisi i demanar l’esforç econòmic 

per cobrir les sortides suposa en ocasions un entrebanc per la participació d’algunes activitats 

per part de tot l’alumnat.  Motiu pel qual vam començar a preparar aquesta sortida en un primer 

moment.  

Al organitzar-la també ens vam trobar amb alguns entrebancs culturals sobretot per les 

pernoctacions fora de casa que amb una mica d’ingeni i voluntat per part de tots vam anar 

solucionant. Vam haver-hi de muntar estratègies per deixar anar a alumnes que no permetien 

pernoctar i amb molta alegria també vam veure com a molts també finalment els hi deixaven 

finalment, aconseguint ser aquest raid una eina integradora. 

En altres ocasions, les dificultats les vam trobar per la salut d’alguns alumnes que segons la seva 

lesió podien participar en algunes activitats i d’altres no. Aquests alumnes realitzaven el 

seguiment amb el professor de suport i ajudaven al muntatge d’algunes activitats dintre de les 

seves possibilitats.  
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3 OBJECTIUS DIDÀCTICS 

La proposta del Raid d’aventura és basa de la programació d’educació física de 1er de Batxillerat 

corresponent al curs 2020/21 que parteix del decret 142/2008 de 15 de juliol, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat i del Projecte Educatiu de Centre.  

L’objectiu del projecte és procurar una formació integral en la qual els alumnes adoptin un major 

grau d’autonomia en els seus aprenentatges i coneixença de las possibilitats que ofereix els seu 

entorn proper per la realització d’activitats físiques.  

Amb aquest raid també busquem la integració i cohesió grupal dels alumnes de batxillerat ja 

que tots poden participar adaptant les activitats a les necessitats educatives individuals.  

 

3.1 Competències específiques de la matèria treballades. 

Amb aquest projecte treballem les competències específiques de la matèria d’EF indicades al 

currículum d’EF de batxillerat.  

La competència en el domini corporal i postural: Aquesta competència implica 

l’autoconeixement, el desenvolupament de les pròpies capacitats físiques, la utilització de les 

habilitats i destreses motrius en diferents situacions i medis, l’autocontrol corporals i la capacitat 

de gaudir de l’activitat física.  

Durant tot el projecte els alumnes han de utilitzar les seves habilitats i destreses per superar el 

diferents reptes que plantegen les activitats i el medi. A més han de conèixer quines són les 

seves capacitats per realitzar la tria de rutes i grups de treball. 

La competència en l’adquisició d’un estil de vida saludable: Comporta el coneixement, la 

valoració i la pràctica dels hàbits saludables, així com el reconeixement dels riscos que impliquin 

els hàbits no saludables.  

Durant el projecte els alumnes poden aprendre la necessitat de portar un estil de vida saludable 

ja que veuen les dificultats que pot comportar no tenir-les pel repte que suposa.  A més 

l’ambient distes de les activitats permet poder compartir estones d’intercanvi de coneixements 

entre els iguals i amb el professorat acompanyant. 

La competència en l’ocupació activa del temps de lleure: permet la relació respectuosa de la 

persona amb el medi social i natural, ja que comporta l’aprofitament, l’organització i la gestió 

de l’activitat física com a recurs d’ocupació del temps lliure i facilita també la interiorització dels 

hàbits saludables a la vida quotidiana general.  

Al desenvolupar-se en l’entorn proper permet conèixer les possibles activitats que poden 

realitzar en el seu temps de lleure. A més durant el projecte els alumnes participen en 

l’organització i per tant coneixen la necessitat de preveure les dificultats que es puguin 

presentar. 
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3.1.1 Aportacions a les competències bàsiques: 

El raid contribueix al desenvolupament de les competències generals del batxillerat, 

especialment de la competència comunicativa, la competència personal i interpersonal i la 

competència en el coneixement i interacció amb el món. 

En relació amb la competència comunicativa, com ja hem comentat durant aquests dies els 

alumnes han de treballar en grups i realitzar connexions i presentacions dels seus projectes 

entre els diferents grups de treball i la resta de participants (alumnat, professorat..). L’activitat 

es desenvolupa en 3 dies de convivència en els quals els alumnes tenen possibilitat d’expressar 

les seves emocions i sentiments, intercanviar experiències amb els companys i amb el 

professorat acompanyant i tècnics esportius.. 

La competència personal adquireix una gran importància en pel que fa a l'autonomia de 

l'alumnat envers la cura de la seva persona i l'adquisició dels hàbits de vida saludables; també 

pel que fa a la capacitat d'autoexigència per aconseguir superar-se; pel que suposa la presa de 

decisions i l'assumpció de les conseqüències; la feina i l'organització en equip, mitjançant les 

activitats físiques col·lectives; el respecte i la solidaritat; la resolució negociada dels conflictes; 

l'acceptació de les diferents capacitats i habilitats dels altres i el seu aprofitament per al bé 

comú, etc. 

Pel que fa a la competència de coneixement i interacció amb el món, desenvolupa principalment 

amb l'observació de les diferents activitats físiques com una pràctica social i cultural 

característica de la societat actual, pels valors i contravalors que se'n deriven i per la possibilitat 

de les persones d'inferir-hi. 

3.2 Continguts i activitats d’ensenyament-aprenentatge: 

Els continguts es desenvolupen a partir de tres àmbits interrelacionats: la salut, el lleure i 

l’esport. La salut no es pot concebre deslligada de l’activitat física; igualment el temps de lleure 

és l’espai on podem practicar activitat física, amb caràcter sobretot recreatiu, però també 

orientada cap a la competició esportiva. 

L’elecció dels continguts ve determinada pel decret 142/2008,  per les característiques pròpies 

de l’edat, en funció de la programació dels anteriors cursos acadèmics, per la disponibilitat 

d’espai i recursos materials i per respondre als diferents interessos i motivacions dels alumnes.  

Les activitats d’ensenyament-aprenentatge aniran encaminades sobretot a potenciar 

l’autonomia dels alumnes, que siguin al màxim els protagonistes del seu propi procés 

d’aprenentatge. Potenciaran també les actituds i valors propis d'una societat solidària, sense 

discriminació, respectuosa amb les persones i l'entorn. 

3.2.1 Estratègies pedagògiques i atenció a la diversitat: 

Les estratègies pedagògiques utilitzades seran les adients a cada situació d’aprenentatge: 

El descobriment guiat i resolució de problemes bàsicament, fomentant així l’autonomia dels 

alumnes, però també l’assignació de tasques, l’ensenyament recíproc i la metodologia directiva 

(mínimament); treball per grups sobretot, també individualment i per parelles.  
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En tot moment es farà atenció als diferents ritmes d’aprenentatge, adaptant els elements 

curriculars a les necessitats personals, i cercant la inclusió de tots els alumnes, la coeducació i la 

cohesió social entre ells. 

Durant els 3 dies de convivència els alumnes amb alguna dificultat per realitzar alguna activitat 

van incorporant-se en funció de les seves necessitats. Motiu pel qual els professors també es 

van organitzant per entrar i sortir de les activitats. 

Els alumnes lesionats realitzen les activitats que la seva lesió els hi permet i/o fan 

d’acompanyants, poden entrar en els grups de filmació o seguiment. També es poden 

encarregar de la recollida de materials i muntatge de l’espai d’acampada. 

Durant els 3 dies d’activitat hi ha un cotxe de seguiment i suport en cas d’averia i per portar als 

alumnes lesionats. 

3.3 Recursos didàctics: 

Es treballarà amb materials esportius propis com les bicicletes i el casc; materials de lloguer com 

els caiacs i les armilles; materials d’acampada com les tendes de campanya i els sacs; materials 

d’orientació com plànols i fulls de registre. 

També tenen al seu abast per l’organització dels jocs els materials disponibles per departament 

d’EF del centre tant a l’institut com al pavelló o materials no convencionals o reciclats. 

Pel que fa a la part teòrica, tant professorat com alumnes emprarem material didàctic divers: 

Apunts de temes de l’assignatura, dossiers, vídeos, articles d’opinió... 

3.4 Ús de les TIC: 

La utilització de les noves tecnologies i dels mitjans audiovisuals es concreta a través de la 

consulta de diferents pàgines web per a la realització de les presentacions i l’elaboració dels seus 

projectes de grup. 

Sobretot imprescindibles per al grup encarregat de la fotografia, filmació i edició dels dies de 

convivència. 

3.5 Connexions amb altres matèries 

El desenvolupament d’aquest projecte té connexions amb diferents matèries comunes com la 

filosofia i ciutadania i les ciències per al món contemporani, en la mesura que l’activitat física i 

la salut formen part de la cultura, generant debats en diferents àmbits com els hàbits saludables 

o la visió crítica de l’ús que es fa de l’entorn i la cura del medi ambient. 

També es relaciona amb determinades matèries de les diferents modalitats de batxillerat. En el 

cas del batxillerat d’humanitat i ciències socials, amb l’economia vinculat a l’estudi del consum, 

l’oferta i la demanda, l’organització i els recursos humans, havent de realitzar pressupostos 

d’activitats algun dels grups de treball 
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Pel que fa al batxillerat de ciències i tecnologia, comparteix continguts amb biologia relacionats 

amb les hàbits saludables o l’observació de la fauna, flora i els estels i de l’àmbit tecnològic els 

alumnes que fan digitalització d’imatges. 

4 ACTIVITATS D’APRENENTATGE. 

4.1 Activitats d’organització i logística: 

Els dies previs a la realització del raid els alumnes es repartiran en grups de 4 per realitzar 

diferents tasques organitzatives: 

1. Fotografia i edició 

2. Filmació i edició  

3. Material, activitats i cronograma 

4. Mecànica de bicicleta 

5. Farmaciola i primers auxilis 

6. Sopar de barbacoa 

7. Coordinació escola verda 

8. Jocs cooperatius 

A continuació detallem les funcions dels diferents grups. 

4.1.1 Grup de fotografia i edició:  

 Recollir càmera fotogràfica del institut i portar-ne alguna altra si és possible, també es 

poden fer servir mòbil. 

  Fer fotografies durant els tres dies de totes les activitats, les directament relacionades 

amb el raid i també les d'organització. 

 Recollir les millors fotografies d'altres participants que en facin. 

 Preparar un recull amb les millors fotografies i acompanyar amb suport musical (fent 

una selecció). 

4.1.2 Grup de filmació i edició:  

 Recollir càmeres del institut, carregar les bateries, transportar-les i filmar durant tot el 

raid. També es poden utilitzar mòbils. Recarregar bateries. 

  Mirar d'aconseguir alguna go-pro per filmar durant el raid. 

  Un cop acabat el raid editar un petit muntatge sobre el raid amb el material filmat 

durant els tres dies. 

4.1.3 Grup de material, activitats i cronograma:    

 Control de tendes,  sacs, aïllants, cascos i bicicletes (buscar solucions pels que no en 

tinguin i ajudar a que en puguin aconseguir, préstec).  
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 Llistat amb les tendes que disposem, numerar-les, places i distribució a cadascuna, 

encarregats d'ajudar a muntar-les als grups que necessitin ajuda. 

 Col·laborar amb tot el procés de seguiment i assistència (sempre hi ha un professor i els 

alumnes que no poden fer aquella activitat. 

 Conèixer tot el procés de càrrega i descàrrega de materials i horaris. 

 Conèixer les diferents activitats que fa cadascú. 

 Buscar les solucions de participació per tal que d'una manera o altra tothom pugui 

participar en el raid. 

 Control  de participants i activitat de cadascun d'ells, preparar una graella d’Excel i 

control del cronograma. 

 Control de participants al llarg de tot el raid. 

 Portar tot el control del cronograma. 

 Portar el control de les activitats i coordinar els transports necessaris per portar a terme 

les activitats 

4.1.4 Grup de mecànica 

 Preparar material reparacions. 

 Comprar càmeres si cal i material per les punxades (amb pressupost de l'activitat). 

 Transportar el material i ajudar als professors que estan fent reparacions. 

 Ajudar i intervenir  en les avaries que es produeixin. 

4.1.5 Farmaciola i primers auxilis:   

 Preparar les dues farmacioles, revisar-les i comprovar si falten medicaments, anar a 

comprar-los  si cal (pressupost institut) 

 Organitzar-se pel transport de les dues farmacioles. Quan hi hagi dos grups preveure 

que sempre hi ha d'haver una farmaciola a cada grup. 

 Ajudar en els casos de primers auxilis. 

4.1.6 Grup sopar barbacoa:   

 Comprar, preparar i organitzar sopar de dimecres nit, coordinar-se pels pagaments amb 

l’Anna Torrent. 

 Organitzar tot el grup pel sopar de dimecres i nit,  

 Organitzar tot el que comporti i realitzar les diferents tasques, amb ajuda de la resta de 

grups. 

 Recollir els possibles casos d’intolerància per poder fer la compra i preparar el sopar. 



Proposta didàctica: Un raid d’aventura de 3 dies | Teresa Masó i Sandra Ripoll 
 

10 
 

4.1.7 Grup de coordinació escola verda: 

 Organitzar i preparar els cubells per a la recollida selectiva de restes  

 Avisar als companys quan es despisten amb el tema de restes.  

 Revisar la recollida de material i escombraries. 

4.1.8 Grup d’organització de jocs cooperatius. 

 Organització d’activitats de cohesió de grup 

 Preparar els materials necessaris per les diferents activitats. 

 Dinamitzar les activitats organitzades prèviament. 

 

4.2 Activitats físiques: 

4.2.1 Descens de riu en caiac: 

Escalfament en aigües tranquil·les i descens en caiacs dobles 

autobuidables. Distancia aproximada 4km.  

En el nostre cas, es realitza des del Turó dels Cavalls a Bescanó 

(Girona) fins al parc d’aigües braves de La Pilastra (Salt) 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Rutes de BTT:  

 

 

 

 

 

 

BTT 1: Anglès- Bescano. 

Dificultat: Baixa Distancia:  9 km apròx. 

Per la via verda des de l’institut Rafael Campalans (Anglès) fins al Turó dels Cavalls (Bescanó) on s’inicia 
l’activitat de descens en caiac fins a La Pilastra. 

BTT 2: Salt-Anglès 

Imatge 2: Gorg de Santa Margarida 

Imatge 1: Descens Riu Ter 
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Difiultat: Baixa Distancia: 12 km apròx. 

Per la via verda des de La Pilastra (Salt) fins a l’institut Rafael Campalans. 

BTT 3: Anglès- Amer 

BTT 3A BTT 3B 

Dificultat: Mitja Distancia: 27 km apròx Dificultat: Alta Distància: 31 km 

Des de l’institut passant per Sant Júlia de Llor, 
Gorgues de Santa Margarida (Les Planes) tornat a 
Amer 

Des de l’institut passant per Sant Roc, Santa Lena 
i Santa Brígida fins Amer 

BTT 4: El Far – El Pasteral 

Dificultat: Alta Distancia: 56 km apròx 

Des del Santuari del Far(Susqueda) passant per Coll de Condreu, Salt de Sallent, per sota de l’Agullola i 
pantà Susqueda fins a l’institut acabant a El Pasteral. 

BTT 5: El Pasteral - Anglès 

Dificultat: Baixa Distància: 4,7 km 

Per via verda des de El Pasteral fins a l’institut Rafael Campalans d’Anglès. 

4.2.3 Senderisme 

Senderime 1 

Dificultat: Mitja Distància: 12 km. 

Pujada al Santuari del Far des d’Amer amb parada per berenar a Sant Martí Sacalm 
 

Senderisme 2 

Dificultat: Mitja Distància: 13 km 

Baixada del Far carenant fins a El Pasteral passant per Castell d’Estela. Aquesta ruta només la fan els 
alumnes que no fan la ruta BTT 3. 

 

  

4.2.4 Orientació nocturna  

Als voltants del Santuari del Far és realitza una activitat d’orientació nocturna amb plànol 

buscant 12 fites amagades amb la dificultat de la foscor.  

4.2.5 Acampada 

Als voltants de El Santuari del Far els alumnes fan el muntatge de tendes de campanya per passar 

la nit. 

4.2.6 Jocs cooperatius: 

Activitats lúdiques organitzades per un grup d’alumnes per fomentar la cohesió del grup. 

 

Imatge 3: Vistes Pantà Susqueda des de El Far Imatge 4: Vistes d’Amer de camí a El Far 



Proposta didàctica: Un raid d’aventura de 3 dies | Teresa Masó i Sandra Ripoll 
 

12 
 

4.3 Activitats complementaries: 

4.3.1 Caça de bolets 

Durant les diferents rutes i en funció de la temporada de realització del raid es poden trobar pel 

camí diversitat de bolets que junt amb el professor acompanyant els alumnes aprenen a 

diferencia i recol·lectar. 

4.3.2 Recollida de castanyes 

Si el raid es realitza durant la tardor el recorregut de pujada a El Far passa per una zona de 

castanyers que permet recol·lectar aquests fruits per gaudir a la nit després de l’activitat 

d’orientació   

4.3.3 Castanyada nocturna 

Al Far hi ha un espai de barbacoa on si les condicions climàtiques ho permeten es pot fer una 

castanyada que facilitat un entorn distés de convivència entre els participants. 

4.3.4 Observació d’estels 

Si el cel no està ennuvolat es pot demanar apagar el pocs llums de l’entorn per visualitzar i 

aprendre a diferenciar les diferents constel·lacions que es poden observar. 

4.3.5 Identificació dels pics observats des del mirador del Santuari del Far 

L’entorn del Santuari del Far permet un parell de punts d’observació dels cims de bona part del 

territori. 

4.3.6 Observació i identificació de la vegetació i fauna del territori. 

Durant les diferents rutes els professors acompanyants i els alumnes poden observar i identificar 

la vegetació i fauna del territori. 
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5 ORGANITZACIÓ I LÓGISTICA: PERMISSOS, SOL·LICITUDS I RESERVES. 

Per la realització d’aquesta activitat necessitem una sèrie permisos a nivell institucional i de 

reserves a entitats i empreses.. 

- S’ha de demanar permís a l’Ajuntament de Susqueda i al Mossèn del Santuari per poder 

realitzar l’acampada a l’entorn del Santuari.  

- A l’Ajuntament d’Anglès es fa la sol·licitud per poder utilitzar les dutxes del pavelló al 

tornar del descens de riu i per informar a la Policia Local de les rutes que es seguiran. 

- També s’ha de sol·licitar permís a l’institut per poder pernoctar al centre i poder realitzar 

la barbacoa a la zona exterior. Amb la demanada corresponent a l’empresa de seguretat 

per sincronitzar les alarmes.  

- Els alumnes tenen signat des de principi de curs permisos d’autorització de sortides i 

d’ús de la seva imatge. 

- S’ha de fer la reserva i passar les intoleràncies i al·lèrgies  al restaurant del Santuari del 

Far. 

- El club de piragüisme Salt-Ter ens fa també el servei de monitoratge de l’activitat de 

caiac, el lloguer de material específic i el servei de furgoneta d’assistència. 

- També s’ha de realitzar la contractació del transport de les bicicletes amb una empresa 

(Bicicarril) per poder els següents transports: 

o Recollida de bicicletes al Turó dels Cavalls i transport fins La Pilastra 

o Recollida i emmagatzematge de les bicicletes a Amer per transportar les del 

grup 1 (alt) al Santuari del Far i les del grup 2 a El Pasteral. 

 

6 PRESSUPOST 

 Una de les justificacions de la realització d’aquest raid en el seu moment va ser per reduir el 

cost de les sortides que feien els alumnes de batxillerat per tal d’evitar l’absentisme d’aquells 

alumnes amb dificultats econòmiques. Al alumnes el cost aproximat individual és d’uns 40 euros. 

- Sopar de barbacoa: 5 euros/alumne 

- Sopar al restaurant del Santuari del Far: 13 euros/alumne 

- Transport de bicicletes: 11 euros/alumne 

- Activitat caiac, lloguer de material i assistència de furgoneta: 13 euros/alumne  

 

  



Proposta didàctica: Un raid d’aventura de 3 dies | Teresa Masó i Sandra Ripoll 
 

14 
 

7 CRONOGRAMA .  

DIES PREVIS 

Sessió 1 
Presentació  

- Presentació del projecte i de les funcions dels grups de treball. 
- Elaboració i organització dels grups de treball en funció dels àmbits i habilitats. 

 

Sessió 2 
Sortida en BTT per l’entorn proper. 

- Posada a punt de la bicicleta 
- Ruta per l’entorn del centre per valorar els diferents nivells d’habilitats 

tècniques. 
 

SETMANA DEL RAID 

Dilluns i 
dimarts 

- Preparar-se el menjar:  dinar i berenar de dimecres, i esmorzar, dinar i berenar 
dijous i esmorzar  de divendres. 

- Preparar material raid: Motxilla gran o bossa amb material d'abric i neteja 
personal, i material per la caminada de dijous. Tendes, aïllants, sac... 

- Preparar bicicleta, càmera de recanvi.  
- Deixar material gros a l'institut a l’aula reservada per recollida (sacs, tendes, 

aïllants,...) 

RAID D’AVENTURA 

Dimecres 

8.15h 
- Entrar  bicicletes al pati i revisar-les. 

- Agafar motxilla amb dinar, berenar i material de caiac: banyador, tovallola, 
escarpins o calçat “ben collat als peus”, tèrmica, paravents o neoprè, tot per 
l'activitat de piragüisme, aquesta motxilla la portareu a l’esquena fins al Turó 
del Cavalls. 

- Deixar motxilla gran i tendes a les aules de dalt. 

- Bossa amb la resta d’àpats de dijous i divendres per deixar a l’auditori. 

9.00h 
- Sortida amb bici cap al Turó dels Cavalls on s’iniciarà l’activitat de piragüisme. 

10.30h 
- Carril-bici recull les bicis al pàrquing del costat del Turó dels Cavalls i els porta 

a la Pilastra. 

- Els alumnes esmorzen i es canvien per l’activitat de piragüisme.  

11.00h 
- Inici del descens en caiac fins a La Pilastra. 

14.00h 
- Dinar i canvi per roba seca. 

15.00h 
- Tornada en bicicleta fins a l’insitut. 

16.30h 
- Deixar bicicletes al institut. 

- Dutxa als vestidors de piscina o pavelló 

18.00h 
- El grup de barbacoa recull la compra i inicia la preparació del sopar sota la 

supervisió del professorat. 

- El grup de jocs cooperatius organitza els jocs cooperatius 
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20.00h 
- Sopar  

- Al acabar recollida i neteja dels espais. 

- Abans de dormir activitats esportives al pati 

22.00h 
- Preparar zona de pernoctació.  

- Higiene  

23.00h 
- Tancament de llums 

DIJOUS 

7.30h 
- Despertar i esmorzar 

8.00h 
- Carregar material propi i de grup a la furgoneta del Salt-Ter passant pel pati de 

dalt, des del carrer de sobre l’institut. 

8.15h 
- Sortida amb BTT. Grups mig i alt. 

o Grup 1: Esmorzar a St. Roc  

o Grup 2: Esmorzar a la plaça d'Amer.  

13.30h 
- Dinar a l’estació carril bici Amer, tots dos grups. El dinar i les bosses amb el 

material de senderisme arribarà amb la furgoneta d’assistència. 

- Els alumnes que no es poden quedar a dormir tornen en bicicleta cap a Anglès 

-  Assistència per deixar les bicis per Bicicarril. 

- Canvi de roba de ciclisme per senderisme 

- Reomplir aigua 

14.15h  
- Sortida des d'Amer i caminada fins a St. Martí Sacalm, allà es berena i s'acaba 

d'arribar caminant fins al Santuari del Far  

- Durant la pujada s’aniran recollint les castanyes per la castanyada i en cas de 
trobar bolets. A més el professor de ciències també aprofita per fer 
explicacions sobre el relleu i la vegetació i fauna de l’entorn. 

18h-19h 
- Muntatge de tendes en l’entorn del Santuari del Far. Els alumnes lesionats que 

pugen amb el vehicle d’assistència, seran els encarregats de fer el muntatge 
de les tendes.  

- En cas d’arribar abans s’organitza també un torneig de botifarra abans de 
sopar 

20.00h 
- Sopar en el restaurant del Santuari del Far  

- Abans d’acabar de sopar el alumnes. Els professors/es d’EF fan el muntatge 
circuit d’orientació nocturna. 

21.30h 
- Activitat d’orientació en grups de 3 per l’entorn del Santuari del Far fins a Santa 

Anna. 

- Durant l’activitat d’orientació es comença a preparar la castanyada nocturna 
pels professors 

22.30h 
- Al arribar els grups observació d’estels. Explicació dels estels a càrrec del 

professor de ciències. 

23.30h 
- Fem silenci i moment de dormir. 
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DIVENDRES 

6.45h 
- Bicicarril puja al Far les bicicletes per al Grup 1 (nivell alt) 

- Recullen professor acompanyant a El Pasteral i alumnes que no pernocten a 
l’acampada al Pasteral 

7.00h 
- Recollida davant del institut per Bicicarril del alumnes que no han pernoctat 

per portar-los al Far. 

- Desmuntar tendes i esmorzar 

- Carregar material a la furgoneta d’assistència i deixar a part  el dinar. 

8.00h 
- Sortida del grup 1 en bici per fer el recorregut en bicicleta per Coll de Condreu, 

Salt de Sallent fins a El Pasteral. 

- Sortida del grup 2 caminant tot carenant i passant per Castell d'Estela fins 
arribar a El Pasteral. 

13.30h  
- Bicicarril ens porta les bicicletes del grup 2 a El Pasteral. 

- Tornada en bicicleta dels dos grups fins a l’institut. 

14.00h 
- Arribada a l’institut, reorganització i recollida del material. 

- Comiat. 

 

 

RESUM ACTIVITATS RAID. 

 DIA 1 DIA 2 DIA 3 
Matí  

BTT 1 BTT 3A i 3B 
BTT 4 Senderisme 2 

BTT 5 

Tarda Descens caiac 
Senderisme 1 

 
BTT 2 

Nit Barbacoa 
Jocs cooperatius 

Orientació nocturna 
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8 MATERIAL INDIVIDUAL ALUMNES:  

BTT: 

 

PIRAGÜISME: 
(tot en una 
motxilla petita 
per portar amb la 
bici) 

SENDERISME: (en 
una bossa per 
posar a part de la 
motxilla gran) 

MATERIAL NIT I 
PERSONAL: (motxilla 
o bossa gran) 

APATS 

- bicicleta 

- casc 

- paravents 

- roba adequada 
per anar en 
bicicleta 

- culot (opcional) 

- guants 
(opcional) 

- motxilla petita 

- cantimplora o 
ampolla aigua 

- frontal o 
llanterna per 
poder posar a la 
bici  

- càmera de 
recanvi per la 
bici 

 

- banyador 

- camiseta per fer 
piragua (que es 
pugui mullar) 
tipus tèrmica 

- paravents o 
neoprè 

- calçat que es 
pugui mullar i 
que vagi cordat o 
ben calçat al peu 
(tipus escarpí) o 
calçat esportiu 
vell, escarpins. 

- Tovallola 

- Calçat adequat 
per caminar o 
botes de 
muntanya 

- paravents i/o 
capelina 

- roba adequada 
per caminar 

- bastons 
(opcional) 

- gorra 
(opcional) 

- crema solar 

 

- Tenda de campanya 
(per compartir) 

- sac de dormir  

- aïllant 

- llanterna o frontal 

- roba de recanvi i 
d'abric per dormir i 
forro (hi haurà molta 
diferència tèrmica 
entre nit i primera 
hora del matí i durant 
el dia. 

- material de neteja 
personal 

 

o Aigua per la BTT i 
per la caminada. 

o Dimecres: 
esmorzar, dinar i 
berenar 

o Dijous:  

esmorzar, dinar i 
berenar. 

o Divendres: 
esmorzar,  i segon 
esmorzar o 
quelcom per picar. 

o Sopar de dijous: 
sopem al 
restaurant del Far, 
hi haurà varis plats 
de primer i segon 
per escollir. 

o Sopar de 
dimecres:  

sopem a l’institut 
amb el sopar que 
organitzen els 
alumnes. 

 

IMPORTANT:  

o Parar molta atenció amb la motxilla que es porta per fer BTT i per caminar han de ser lleugeres i per tant 
no abusar del pes i que siguin molt còmodes. 
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9 CRITERIS D’AVALUACIÓ. 

D’acord amb el decret 142/2008 del 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de batxillerat i els seus criteris d’avaluació, aquest projecte de Raid permet 

avaluar els següents criteris. 

2. Organitzar i dur a terme en grup o de manera autònoma diferents tipus d’activitats 

físiques, aprofitar i optimitzar els recursos disponibles i consensuar les normes a seguir, 

en diferents àmbits (escolar, entorn, etc.). 

3. Resoldre situacions motrius diverses i en diferents contextos, utilitzar adequadament 

els elements tècnics i tàctics dels diferents esports i respectar les normes del joc net i 

tenir cura dels espais i els materials 

7. Saber utilitzar i valorar les noves tecnologies de la informació i la comunicació i els 

mitjans audiovisuals en activitats a l’aula i/o activitats complementàries, com a suport 

per aconseguir els objectius de la matèria, així com identificar i valorar diferents 

aplicacions tecnològiques relacionades amb l’activitat física. 

 

10 VALORACIÓ DEL PROJECTE 

Els alumnes realitzen una valoració de la seva participació en el raid mitjançant un formulari de 

Google que ens permet millorar la proposta d’activitats i continuar millorant la nostra proposta. 

A continuació trobareu l’enllaç al formulari Valoració RAID 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxMCrsx2ozswP5D4SOHaybsMODqTCak0xnNRGafDBZywxziw/viewform?usp=sf_link
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11 RESUM PROGRAMACIÓ UNITAT DIDÀCTICA 

 

 

 
CONTINGUTS DE LA UNITAT 

COMPETE
NCIES 

CRITERIS 
D’AVAL
UACIÓ 

INDICADORS 
ACTIVITATS / PROVES / PLANIFICACIÓ D’AULA 

Anàlisi i reflexió crítica de la influència d’alguns hàbits i pràctiques socials negatius 
per a la salut 

Adquisició 
estil vida 
saludable 

3 

Convivència de 3 dies al medi natural amb l’execució d’activitat 
física d’intensitat i continuada. Descripció, valoració i experimentació dels elements que constitueixen 

l’autocontrol corporal: la higiene, l’alimentació equilibrada, el descans i la 
relaxació. 

Domini 
corporal i 
postural Exercitació de diferents i variades activitats recreatives i valoració de les habilitats 

personals i socials que es posen en joc 
Realització de diferents activitats físiques 

Experimentació, comprensió i pràctica de diferents jocs i esports, modificats 
segons els objectius que es vulguin aconseguir. Adquisició 

d’un estil 
de vida 
saludable 

2 i 3 

Pràctica dels jocs cooperatius adaptada a les característiques del 
grup. 
Participació en les activitats físiques en funció del nivell de 
condició física 

Valoració i acceptació de valors com la responsabilitat, la perseverança i l’esforç 
per aconseguir una millora de la condició física i de la salut 

2 i 7 Participació a les activitats físiques. 
Selecció adequada en funció de la condició física de les rutes. 

Estudi crític i valoració de l’oferta d’activitats físiques de l’entorn  
Ocupació 
activa del 
temps de 
lleure 

2 Participació a les activitats 

Valoració i anàlisi crítica dels conceptes de prevenció i seguretat en l’activitat 
física. Experimentació i execució de diferents activitats que hi estiguin 
relacionades.  

2 i 3 

Participació a les rutes d’activitats físiques en el medi natural de 
senderisme, BTT i descens en caiac. 
Organització i participació dels jocs cooperatius i cursa 
d’orientació nocturna 

UD RAID: Projecte d’activitats a la natura MATERIA: Educació Física Nivell: 1r Batxillerat Durada 3 sessions + 3 dies d’activitats 
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Col·laboració en l’organització i realització d’activitats en el medi, mostrant una 
actitud de respecte per la seva conservació. Valoració de la importància del treball 
en equip 
Identificació, anàlisi i experimentació dels elements que conformen l’organització 
d’activitats físiques: recursos, processos i avaluació dels resultats..  

2 i 7 

 

Organització i assoliment de responsabilitats en els grups de 
treball. Realització dels diferents objectius de grup de treball 

 

 


