
Viu l’estiu al pagès! Vine a Susqueda  -  Estades per descobrir el món rural  

· Aquest estiu seràs tot un pagesot!              Inici 28 de Juny de 2015(tot l’estiu) 

- Compartiràs la vida al camp amb nous amics 

- Descobriràs la vida a pagès 

- Viuràs als camins i amagatalls dels bandolers  

- Aprendràs a cuidar animals de la granja  

- Descobrim el bosc i els seus secrets  

- Coneixeràs nous indrets a la natura 

Fonaments pedagògics 

Natura 

Diversió 

Autonomia 

Valors 

Cooperació 

Consciència 

Aprenentatge per descobriment 

Projecte de l’Associació Etnobotànica Rusticana Viu l’estiu a pagès 

- Estades organitzades per l’Associació Etnobotànica Rusticana amb la voluntat de 

fomentar la cultura etnobotànica de Catalunya i el seu món rural. 

- Tots els beneficis d’aquest projecte serviran per al foment de la vida al camp i la seva 

cultura i el manteniment de les instal·lacions de l’entitat.· 

http://blocs.xarxanet.org/lesremeieres/ 

Activitats 

1. Orientació natural a l’espai (amb molsa en arbres, vents, tipus de vegetació, sortida i 

posta del sol, etc.) amb jocs o circuit d’orientació. 

2. Activitats tècniques i pràctiques de munta de cavalls: Comportament i psicologia, 

relacionar-s’hi, cura i manteniment. 

3. Camins i amagatalls dels bandolers 

4. Tenir cura dels animals de la granja i conèixer el seu comportament 

5. Horta: cura, plantar i recollir 

6. Cabanes al bosc  

7. Tallers de Fang sec per útils: gerres, plats, gots. 

8. Botànica i els seus usos al món rural: alimentari, medicinal, ornamental 

· Herbes remeieres (trementinaires). Recollir i plantar arbres i herbes, havent-les triat 

ells abans. 

· Taller d’elaboració de sabó, colònia i pasta de dents 

9. Piscines naturals: personatges del bosc en relació a llegendes catalanes (Gentil i 

Flordeneu, les dones d’aigua, bosquerols, follets, arbres màgics, esperits del bosc, etc.) 

10. Les tradicions i festes a pagès 



11. Observació del temps i astres: rondalles  

12. Ecosistema: Observació d’animals (recerca de caus, recerca en silenci) i plantes 

(reconeixement per olors, formes). 

13. Jocs de cucanya relatiu a línia temàtica 

14. Joc de pistes per l’entorn relatiu a línia temàtica 

15. Taller música tradicional (a determinar) 

16. Primers auxilis (supervivència al camp) 

17. Fonts de la zona(a determinar) 

18. Taller culinari: sopa de farigola, truita d’ortigues, pa 

19. Elaboració de mòbils o capta-somnis (branquillons, fruits del bosc, escorça, fulles, 

minerals, boles de paràsit) 

20. Visita a la granja de vaques o ovelles (a confirmar) 

21. Tallers d’aprenentatge i conscienciació pel manteniment i cura del’entorn (bosses per 

brossa i residus) 

· Activitats transversals quotidianes (per equips):  

- Regar les plantes i el hort 

- Donar menjar a conills, gallines, gossos i cavalls 

 

.Inici de les Estades setmanals el 28 de juny del 2015 fins al següent dissabte, així 

consecutivament amb les setmanes que més us convinguin d’aquest estiu 2015   

 

.Inscripció oberta 

.Preus: 300€ tot inclòs els 6 dies 

Descomptes 

· 2 places reservades a: 

- Intercanvi 

- Persones amb risc d’exclusió social 

· Infants del municipi 

.  membres de l’ Escola de Pastors de Catalunya 

 

Tots els beneficis d’aquest projecte seran invertits en el foment de la cultura 

catalana en el món rural i la etnobotànica del país. 

 

Per a més info podeu trucar al tel. 665515734   o si preferiu 

 via mail al etnorusticana@gmail.com 

http://blocs.xarxanet.org/lesremeieres/viu-lestiu-a-pages/ 

mailto:etnorusticana@gmail.com

