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Objectius
El projecte que us presentem té com a objectiu principal introduir el món de la neu als nens i
nenes de les escoles i clubs d’esquí propers a les zones de muntanya. Per una banda, volem
que els alumnes coneguin la neu i que siguin conscients que la seguretat és primordial alhora
de practicar les activitats d’hivern. Per altra, creiem que és important donar a conèixer un dels
principals recursos naturals de la zona.
Les dinàmiques que us presentem per aquest hivern volen ser divertides i participatives, on la
relació entre els nens, els monitors/mestres i els nostres professionals sigui propera. És molt
important promoure entre els alumnes l’interès pel territori i pel medi hivernal, i ajudar-los a
desenvolupar actituds positives davant dels problemes que ocasiona la neu.

Continguts i activitats
La proposta està dividida en dues sessions. La primera està pensada per portar-la a terme des
de l’aula i la seva durada és d’una hora. La segona cal realitzar-la en un lloc amb neu i dura 3
hores. Els continguts de cadascuna de les sessions són els següents:



Sessió primera: breu introducció a la MUNTANYA, la NEU i les ALLAUS a través de
vídeos i fotografies. Quines sensacions us transmet un paisatge nevat? Quines
experiències heu tingut amb la neu? Presentació del material de rescat en allaus, on
els nens i nenes podran conèixer i tocar els diferents aparells. S’acabarà la sessió amb
una petita demostració d’un rescat dins de la classe.



Sessió segona: descoberta del mantell nival amb l’ajuda d’una pala i una lupa. A
través d’una fitxa de camp, respondrem algunes preguntes: la neu és igual a tot arreu?
Per què la trobem ordenada amb capes? Quina forma tenen els cristalls? Quin és
l’efecte de la temperatura? Sabríeu identificar els diferents rastres dels animals sobre la
neu? S’acabarà la sessió amb el simulacre d’un rescat protagonitzat pels alumnes, on
aprendran a fer servir el detector de víctimes d’allau (DVA), la sonda i la pala.

Calendari
Les activitats s’adaptaran al calendari de l’entitat interessada. Aquest programa està obert a
realitzar-se en horari escolar i, també, durant els caps de setmana.
Cal que els alumnes estiguin assegurats per les activitats realitzades. Per això, és una bona
oportunitat aprofitar la setmana blanca o els caps de setmana d’esquí programats per les
escoles i clubs.

Pressupost
Aquest pressupost fa referència a unes jornades de neu de les següents característiques:
-

1 hora de teoria a l’aula

-

3 hores de pràctiques a la neu
2 professors ACNA

-

Número de participants: entre 10 i 20

Aquest pressupost no inclou:
-

El desplaçament dels alumnes
Les despeses del professorat a raó de 0.2 euros/km

Honoraris .........................................................................................................................350euros
Material ............................................................................................................................30 euros
TOTAL = 380 EUROS

