
 

 

 

 

 

 

EL BOSC DE LA SALUT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
EL RODAL BEN NET  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       RIUS I TORRENTS:  
RIU RIPOLL – TORRENT DE          
COLOBRERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

       GEOLOGIA DEL RIPOLL 

 

 

 

 

 

 

La Secció Natura de la Unió Excursionista 

de Sabadell duu a terme una sèrie 

d’itineraris pel rodal de Sabadell adreçats 

als escolars, en el marc de les nombroses 

activitats i iniciatives de la UES per a fer 

conèixer, estimar i defensar el rodal de la 

nostra ciutat. 

L’objectiu d’aquests itineraris –ideats 

per l’equip d’educació ambiental de la 

Secció Natura- és acostar els alumnes a la 

realitat natural, ecològica, agrícola, 

històrica, geogràfica, toponímica, etc. 

dels paratges del nostre entorn. 

En definitiva, donar a conèixer el nostre 

patrimoni i les nostres arrels. 

Aquests itineraris s’han estat realitzant 

cada any des del curs 1995-96 i actualment 

formen part del programa Ciutat i Escola de 

l'Ajuntament de Sabadell. Se 

n'ofereixen per a tots els nivells educatius: 

educació infantil i cicle inicial de primària, 

cicle mitjà i superior de primària, ESO 

i batxillerat. 

 

 

P4, P5 i cicle inicial d'educació 

primària. 

L’itinerari es divideix en dues 

parts. A la primera, mitjançant un 

llibre gegant, s’explica breument 

la història de la Salut. La segona 

part de l’activitat consisteix a 

trobar quins secrets amaga el 

bosc a través de diverses proves 

on els alumnes descobreixen que 

els arbres creixen, que no tots els 

arbres  són iguals i que a dins del 

bosc s’hi amaguen diversos 

animals, com ara els ratolins, els 

esquirols i els ocells. 

Cicle superior d'educació primària 

Recorregut pel Torrent de Colobrers, des de la Passera 

sobre el Riu Ripoll a Sant Julià fins a la Font de Can 

Moragues. S’intenta transmetre la sensació de 

singularitat i espai únic del Torrent de Colobrers, 

mitjançant el coneixement experimental, la sorpresa i el 

gaudi de la natura. Durant el recorregut es treballaran 

conceptes com la construcció de la Mina d’aigua de Can 

Garriga, el procés de construcció de la Pedra Tosca, els 

desviaments del curs natural de rius i rieres (Roca 

Foradada), etc.  

 

Educació primària, ESO i batxillerat 

Itinerari geològic amb monitoratge que passa pel pont de 

la Salut, els plans d'Arraona i el riu Ripoll en què l'alumnat 

s'inicia en la pràctica del treball de camp utilitzant 

tècniques i instruments propis de la geologia i aprèn a 

interpretar el paisatge geològic de la vall del riu Ripoll. 

*Aquesta activitat s’adapta a alumnes d’educació 

primària i primers cursos d’ESO. 

 

Educació primària. 

De forma lúdica i mitjançant un conte (on els alumnes 

acaben sent els protagonistes de la historia) o un taller, els 

nens i nenes realitzaran una acció de neteja en un entorn 

natural, amb l’objectiu de conèixer la singularitat de 

l’entorn natural de Sabadell i familiaritzar-los amb el seu 

patrimoni biològic, paisatgístic i cultural, i conscienciar-los 

sobre la quantitat residus que llencem de forma 

incontrolada a la natura amb actes incívics i la problemàtica 

que generen en la natura les deixalles, a més de fomentar 

l’esperit crític envers les actuacions humanes sobre el medi 

natural. 

 



 

 

 

 

 

ITINERARIS 
PEDAGÒGICS 
PEL RODAL DE 
SABADELL 
 

Curs 2019-20 
Unió Excursionista de Sabadell 

 
Itineraris inscrits en el Programa Ciutat i 

Escola de l’Ajuntament de Sabadell 
Inscripcions:  

www.sabadell.cat/es/ciutat-i-escola 
 
 

Unió Excursionista de Sabadell 
C. Salut, 14-16 · 08202 Sabadell 

T. 93 725 87 12 · info@ues.cat 
www.natura.ues.cat · www.ues.cat 

 
 


