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Aquest programa educatiu naix amb l'objectiu de contribuir amb 
l'educació formal complementant-la amb el coneixement del nostre 
entorn natural i cultural, des d'un punt de vista pràctic i vivencial amb 
la utilització fonamental dels nostres sentits i les nostres emocions. 
“Només s'estima el que es coneix”. L'entorn de l'Alberg La Surera en 
Almedíjar és tot un tresor natural i cultural, ideal per a desenvolupar 
activitats mediambientals i culturals que reforcen el coneixement de 
l'ésser humà i la seua relació amb l'entorn. Per tot açò La Serra d'Espadà 
es va declarar Parc Natural l'any 1998. 

   L'enfocament de treball que plantegem és fomentar el 
desenvolupament d'activitats en un clima de companyonia en el qual 
l'educador actua com el guia de l'activitat, promovent l'actitud crítica 
dels participants, incorporant dinàmiques participatives i deixant espai 
per a la iniciativa personal i la creativitat. 

   Aspirem a contribuir a l’enfortiment d'algunes competències 
bàsiques com: 1) aprendre a aprendre, per a la qual cosa pensem que el 
context del treball en equip i el fet de fer-ho des de la motivació i la 
confiança són fonamentals; 2) la competència social i cívica, promovent 
la participació activa durant el procés d'aprenentatge; 3) el sentit 
d'iniciativa, per a la qual cosa pensem que desenvolupar una 
predisposició a actuar de manera creativa i imaginativa aporta molt de 
valor. 

 

En aquest marc, la proposta d'activitats que té La Surera té en compte els següents 
objectius generals: 

 
- Donar a conèixer l'entorn natural i paisatgístic 
del Parc Natural de la Serra d'Espadà on es situa 
l'alberg. 
 
- Donar a conèixer el patrimoni històric i cultural 
de la zona, posant en valor les iniciatives de 
desenvolupament local existents. 
 
- Promoure actituds i habilitats cooperatives que 
considerem són fonamentals per a contribuir a 
formar persones lliures i respectuoses amb el seu 
entorn i amb les altres persones. 
 
- Fomentar valors educatius de manera 
transversal a la proposta que es planteja, 
considerant elements com la cooperació, el 
respecte, l'escolta activa, la igualtat de gènere, la 
responsabilitat, la gestió de les emocions i el 
diàleg entre iguals. 



 

 

El Programa Educatiu que proposem està orientat a alumnes amb edats compreses entre 8 i 14 
anys 

PROGRAMA 
OPCIÓ 1: 
 

Día 1 (començament a les 9.00 del matí) 

• Recepció i jocs de benvinguda 
• Ruta Mediambiental: “Barranc d'Almanzor, naturalesa i llegendes // Ruta 

mediambiental: “Barranc de la Mosquera, secrets de la surera” 
• Dinar 
• Acomodació i organització dels grups de col·laboració 
• Gymcana: “els habitants del bosc” 
• Berenar / Descans 

 
• Opció 1A: 

- Taller d'Astronomia (1a part) 
- Sopar 
- Taller d'Astronomia (2a part) // Vetlada nocturna 

 
• Opció 1B: 

- Sopar 
- Ruta nocturna 

Día 2 (finalització a les 16.00 - 17.00 de la vesprada) 

• Desdejuni 
• Recorregut de pistes: “Desxifra el codi d'Almedíjar” 
• Dinar 
• Acomiadament i jocs d'avaluació 

 

PREUS: 
A)  340€ (máx. 30 alumnes, inclou un guia-monitor) 

B)  500€ (máx. 50 alumnes, inclou dos guies-monitors) 

Per a qualsevol de les modalitats anteriors, caldrà afegir 30 euros per alumne d'edat compresa 
entre 8 i 10 anys, i 35 euros per alumne d'edat compresa entre 11 i 14 anys, en concepte 
d'allotjament i manutenció. 



 

OPCIÓ 2:  
 

Día 1 (començament a les 16.00 - 17.00 de la vesprada) 

• Recepció i organització de grups de col·laboració 
• Gymcana: “els habitants del bosc” 
• Berenar  
 
• Opció 2A: 

- Taller d'Astronomia (1a part) 
- Sopar 
- Taller d'Astronomia (2a part) // Vetlada nocturna 
 

• Opció 2B: 
- Cena 
- Ruta nocturna 

Día 2 (finalització a les 16.00 - 17.00 de la vesprada) 

• Ruta Mediambiental: “Barranc d'Almanzor, natura i llegendes // Ruta mediambiental: 
“Barranc de la Mosquera, secrets de la surera” 

• Dinar 
• Acomiadament i jocs d'avaluació 

 

PREUS: 
A)  280€ (máx. 30 alumnes, inclou un guia-monitor) 

B)  460€ (máx. 50 alumnes, inclou dos guies-monitors) 

 

 

Per a qualsevol de les modalitats anteriors, caldrà afegir 25 euros per alumne d'edat 
compresa entre 8 i 10 anys, i 28 euros per alumne d'edat compresa entre 11 i 14 anys, 
en concepte d'allotjament i manutenció. 
 

 

 

 



OPCIÓ 3: 
 

Día 1 (sense fer nit) 

• Recepció i jocs de benvinguda 
• Ruta Mediambiental: “Barranc d'Almanzor, natura i llegendes // Ruta 

mediambiental: “Barranc de la Mosquera, secrets de la surera” 
• Dinar // Picnic 
• Acomiadament i jocs d'avaluació 

 

PREUS: 
A)  180€ (máx. 30 alumnos, inclou un guia-monitor) 

B)  300€ (máx. 50 alumnos, inclou dos guies-monitors) 

 

Per a qualsevol de les modalitats anteriors, caldrà afegir 7 euros per alumne d'edat 
compresa entre 8 i 10 anys, i 9 euros per alumne d'edat compresa entre 11 i 14 anys, en 
concepte de manutenció. 
 

 

 

Nota: Consulteu, en qualsevol cas, el preu si no va a haver-hi participació del 
professorat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVITAT: Gymcana: “els habitants del bosc”. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: Desenvolupar habilitats de treball en equip. Conèixer la fauna i la 
flora pròpia de l'ecosistema del bosc mediterrani i les aplicacions botàniques de les plantes 
dels voltants. 

DURACIÓ: de 1,5 a 2,5 hores 

ACTIVITAT: Taller d’AstronomIa 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: Afavorir una aproximació a l'astronomia. Aprendre a orientar-se amb 
la volta celeste. Desenvolupar habilitats de treball en equip a través de dinàmiques 
participatives. 

DURACIÓ: de 2 a 3 hores 

ACTIVITAT: Ruta Mediambiental: “Barranc d'Almanzor, natura i llegendes // Ruta 
mediambiental: “Barranc de la Mosquera, secrets de la surera”. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: Conèixer els valors naturals i culturals del Parc Natural de la Serra 
d'Espadà. Fomentar habilitats d'expressió en les arts escèniques. Motivar la curiositat. 

DURACIÓ: de 4 a 6 hores 

ACTIVITAT: Recorregut de pistes: “Desxifra el codi d'Almedíjar”. 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: Conèixer la història del lloc i els seus valors naturals i culturals de mà 
de la població local. Desenvolupar habilitats de treball en equip. Fomentar actituts 
cooperatives. 

DURACIÓ: de 2 a 3 hores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: Alberg La Surera. C/ Carboneras, 4. 12413 Almedíjar (Castelló). 
www.lasurera.org 
Tel. 646-20-52-41 
Email: info@lasurera.org 

Persona de contacte (Programa Educatiu): Santiago Manuel González Palmero. 
Tel. 637-45-93-00 
Email: santipalmero@hotmail.com 

ACTIVITAT: Ruta nocturna 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: Reforçar l’agudesa dels sentits. Complementar el coneixement de 
l’entorn natural diürn incloent la percepció d’elements propis de la vida natural nocturna. 

DURACIÓ: de 1 a 2 hores 

ACTIVITAT: Vetlada nocturna 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: Desenvolupar l'escolta activa. Fomentar diferents formes d'expressió. 
Promoure la capacitat creativa. 

DURACIÓ: de 1 a 2 hores 

http://www.lasurera.org/

