
LA TARDOR A L’ESCOLA ELS RAIERS- LA POBLA DE SEGUR 

 

Ja ha arribat la tardor. Enguany ha costat una mica més , però, finalment, ja és aquí  i els i les 

alumnes de l’escola ho saben. 

Hem volgut aprendre moltes coses de la tardor i hem sortit fora de les aules: 

Les Marietes i les Papallones (de P3) hem anat al Parc on hi ha la nostra escola i hem vist que hi 

ha arbres que els cauen les fulles , i són grosses, i que hi ha arbres que no els cauen. Hem 

hagut d’abrigar-nos una mica, amb la jaqueta damunt la bata . 

Els Esquirols, les Granotes ( de P4), els Elefants i les Girafes ( de P5)  hem fet una excursió fins 

al Passeig de l’Àrea . Hi havia moltes fulles al terra i encara en quedaven als arbres. Ens ha 

agradat molt fer CREC-CREC. 

Els Pops i les Tortugues ( de 1r) , les Àguiles i els Mussols  (de 2n) vam anar al Vernedot . Els 

colors marró, verd i groc  dels arbres (i algun vermell) eren molt bonics; al terra ja hi havia 

fulles caigudes; vam trobar algun animalet que el fred no ha espantat però cap bolet. Vam 

treballar tot aconseguint pistes: la fulla de vern, la fulla de pi, la fulla d’heura, la foto d’un 

formiguer. Tots ens en vam sortir prou bé. 

Els de Cicle Mitjà vam sortir una mica més lluny: a Peramea. Tot fent camí hem parat al 

congost de Collegats i hem arribat fins a l’Estany de Montcortés: l’aigua és molt important a les 

nostres vides ara i abans. Al poble de Peramea hem visitat les eres, per veure com treballaven 

en una casa de pagès i una granja moderna.  

Al Cicle Superior estudiem un tram del nostre riu Flamicell: som els més grans de l’escola i les 

nostres observacions ja són científiques: el pH de l’aigua, la contaminació per nitrats, la 

recollida de mostres d’animalons (que després tornem al riu), l’observació sistemàtica de 

l’entorn i del riu (la vegetació, el llit del riu, la quantitat d’aigua que baixa, la velocitat). A la 

primavera hi tornarem. 

 


