
Crèdit	  de	  síntesi	  1r	  i	  2n	  ESO	  –	  TREMP	  
Dates:	  6,	  7	  i	  8	  de	  maig	  de	  2015	  



6/05/2015  (DIMECRES)  

NIT.  Joc  de  nit  

MATÍ.  
SorBda	  a	  les	  8.00	  h	  des	  de	  l’edifici	  de	  Sant	  Llàtzer	  
	  
ConBnuació	  del	  viatge	  fins	  a	  l’alberg	  de	  Tremp.	  
Acomodació.	  

TARDA.  
Apropa't   al   riu:	   AcBvitat	   de	   sensibilització	   vers	   els	  
rius	  a	  la	  riba	  del	  Noguera	  Pallaresa.	  –	  La	  depuradora:	  
Visita	  a	  la	  depuradora	  de	  Tremp	  per	  conèixer	  els	  
tractaments	  que	  rep	   l'aigua	  abans	  de	  ser	  abocada	  a	  
un	  medi	  receptor.	  Veurem	  el	  procés	  de	  filtració	  tot	  
construint	   la	   nostra	   pròpia	   depuradora	   artesanal	  
amb	  filtres	  
	  
AcBvitat	  alternaBva	  
Essències  i  perfums:	  Veurem	  el	  
procés	  de	  desBl·∙lació	  que	  ens	  permetrà	  
endur-‐nos	  un	  pot	  d'essència	  com	  a	  record.	  



7/05/2015  (DIJOUS)  

NIT.  Festa  de  cloenda  

MATÍ:	  Museu  dels  Raiers:	  A	  Pont	  de	  
Claverol	  aprendrem	  el	  procés	  que	  
es	  feia	  servir	  per	  baixar	  la	  fusta	  
dels	  Pirineus	  fins	  als	  centres	  de	  
consum	  de	  la	  plana.	  

TARDA:	  Museu  hidroelèctric  de  Cabdella	  
Coneixerem	  com	  l’aigua	  és	  una	  font	  
renovable	  d’energia	  comprovant	  en	  directe	  
com	  ajuda	  a	  produir	  corrent	  elèctric.	  
-‐Aigua	  corrent…	  elèctric:	  Joc	  en	  equip	  per	  
descobrir	  el	  procés	  que	  segueix	  l’aigua	  per	  
converBr-‐se	  en	  energia.	  



8/05/2015  (DIVENDRES)  

MATÍ.	  Terradets,  territori  en  custòdia:	  
Seguint	  el	  curs	  del	  riu	  Noguera	  
fins	  a	  l'embassament	  de	  Terradets,	  
navegarem	  amb	  caiac	  i	  
reflexionarem	  sobre	  noves	  
oportunitats	  i	  usos	  de	  l'aigua.	  

TARDA.	  
Dinar	  a	  l’alberg.	  
Tornada	  i	  arribada	  prevista	  a	  Tortosa	  19.30	  h	  



hbp://www.xanascat.cat/showhostel.tjc?id=237&index=19	  
	  

Alberg  de  Tremp  



Indicacions	  /	  recomanacions	  
•  Cada	  alumne	  portarà	  l’esmorzar	  i	  dinar	  del	  primer	  dia.	  
•  Roba	  suficient	  per	  a	  canvi	  diari.	  	  
•  Impermeable	  i	  una	  peça	  de	  roba	  per	  al	  fred	  (segons	  previsions	  del	  temps).	  
•  Calçat	  còmode.	  
•  Gorra,	  crema	  solar,	  canBmplora.	  
•  Sac	  de	  dormir	  o	  llençol.	  
•  Estris	  de	  neteja	  personal	  i	  tovallola.	  
•  Carpeta	  i	  estoig	  per	  prendre	  notes	  del	  treball	  de	  síntesi.	  
•  Els	  diners	  i	  mòbils	  són	  responsabilitat	  de	  cada	  alumne.	  
•  Caldrà	  respectar	  en	  tot	  moment	  les	  normaBves	  de	  l’alberg,	  dels	  monitors	  i	  

dels	  professors	  acompanyants.	  
•  Cal	  indicar	  si	  l’alumne	  pren	  medicació	  o	  té	  problemes	  alimentaris.	  
•  Cal	  portar	  la	  còpia	  de	  la	  targeta	  sanitària.	  


