






























SENSACIONS DE NEU
Una sortida diferent enfocada a escoles que busquen activitats de contacte directe amb la 
natura. Cooperació, respecte i equip: tres dels pilars que ens ajuden a funcionar. 

CONEIX TOTES LES ACTIVITATS POSSIBLES QUE POTS 
REALITZAR A RASOS DE PEGUERA (1,30h de Barcelona).

-Activitats d’hivern 
-Activitats sense neu
-Muntanya
-Huskies 
-Projecte de competències bàsiques (alumnat de 
sisè)
-Activitats cooperatives 
-Dia lúdic
-Activitats esportives 

Adaptem les activitats a les edats del grup. Cada escola pot 
dissenyar, fent a mida, la seva pròpia sortida. 

CLUB ESPORT I SALUT 
CATALUNYA
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INTRODUCCIÓ

Després de portar molts anys treballant amb activitats esportives, extraescolars a 
diferents escoles, tallers a mida i excursions, treballant amb Huskies a pistes d’esquí… 
hem apostat per crear una activitat formativa dins de l’àmbit curricular que englobi 
esport, educació i gossos. 

Apostem per escoles que treballin el respecte per la natura, la cooperació, l’equip, els 
valors, la unió de la classe. Busquem professors/es implicats en el projecte educatiu que 
busquin certes activitats que complementin tot aquest treball i l’englobin en una 
experiència única i inoblidable. 

QUI SOM?

Som el Toni, el Miquel i la Noelia. 
El Toni és múixer (conductor de trineus de gossos) des de fa diversos anys. Actualment és 
el responsable de Cau de Llops, empresa que ofereix activitats amb gossos de raça 
Siberian Husky i que promociona l’esport del múixing i el respecte als animals.
El Miquel i la Noelia som els emprenedors del Club Esport Salut Catalunya, i des de la 
posició de mestre i de professional de l’esport, ens hem centrat en crear projectes de caire 
innovador a diferents escoles i centres educatius per tal de buscar la millor manera 
d’educar mitjançant la motivació i utilitzant l’esport com a camí per arribar al 
coneixement. 

ON TREBALLEM?

Actualment, i com a novetat, estem treballant a Rasos de Peguera (Berga). És una 
estació d’esquí que es troba a 1.30h de Barcelona aproximadament i que ens ofereix un 
espai òptim per a realitzar activitats tan d’exterior com d’interior. 

També comptem amb el “kennel” (espai on viuen els gossos), ubicat igualment a Berga i 
que suposa un espai de fàcil accés on poder realitzar activitats durant tot l’any. Malgrat 
que a l’hivern ens trobem principalment a Berga, tenim la possibilitat de  moure’ns allà 
on calgui i realitzar les activitats a diferents ubicacions. 

Les activitats amb Huskies les hem realitzat a llocs com: la Colònia Güell (Sant Coloma de 
Cervelló), Escola Joan Bardina (Sant Boi de Llobregat) i un espai natural que trobem a la 
vora del riu Llobregat (a Sant Vicenç dels Horts). 

Els nostres Huskies, al contrari del que es pot pensar, no només poden treballar a 
l’hivern, sinó que a l’estiu poden participar un tota una sèrie d’activitats les quals 
evidentment no impliquin cap esforç físic elevat.
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LES NOSTRES ACTIVITATS AMB GOSSOS

- MUSHING 

Els múixers són els conductors dels trineus estirats per gossos. En primer lloc els alumnes 
rebran les primeres explicacions d’introducció a l’esport del múixing, coneixeran i 
manipularan el material necessari, i aprendran les funcions de cada gos dins de l’equip, 
així com les ordres bàsiques de conducció.

Les sessions depenen de l’edat dels alumnes i dels objectius que hagi triat cada escola. És 
una activitat on es gaudeix molt de la natura i dels animals, i també potencia una certa 
condició física.

- LA CONVIVÈNCIA AMB ELS GOSSOS

Per nosaltres és totalment imprescindible que l’alumnat que realitza activitats amb els 
gossos pugui establir contacte directe amb els animals. És important generar vincle i 
entendre el funcionament de com viuen i quines són les necessitats que tenen. 

Cal aprendre que agrada i que no agrada a aquests animals. La responsabilitat que 
comporta tenir un gos a casa, com cal cuidar-los, alimentar-los. 

Al cap i a la fi, viuran durant una estona envoltats de gossos amb aparença de llop i 
tindran la oportunitat de:
- Respatllar-los
- Cuidar-los
- Abraçar-los
- Alimentar-los
- Passejar-los

I tot això en un ambient segur. És la oportunitat de superar pors i viure una experiència 
totalment diferent. 
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ACTIVITATS COOPERATIVES MITJANÇANT ELS GOSSOS

Un cop que el grup ja ha après com funcionen els gossos, quines tasques té cadascú i com 
se’ls ha d’ensenyar per poder fer múixing, s’hauran adonat de la importància que té el 
treball en equip. 

En el trineu cada gos té una funció i totes elles són importants. Per això, quan un gos 
falla i no fa el que li toca, l’activitat no funciona i tots s’aturen. A més, crida l’atenció com 
en diverses ocasions, mentre realitzen el circuit amb el trineu, els gossos poden 
entrebancar-se amb la corda o aturar-se a fer les seves necessitats i la resta del grup ajuda 
a que l’activitat no es vegi aturada ni perjudicada. 

Així doncs, agafant com a referència els gossos, s’organitzen un conjunt d’exercicis que 
serveixen per valorar i entendre la importància que té tothom dins d’un grup i ajuden a 
respectar les decisions que cada persona pot prendre. 

Nosaltres tenim un conjunt d’activitats i les seleccionem depenent de l’edat que tinguin 
els alumnes. Aquí tenim alguns exemples:

- Resoldre l’enigma del transport del trineu. Els alumnes disposaran d’un problema: 
han de transportar material d’un lloc a un altre amb un seguit de normes que ho faran 
tot més complex. El mitjà de transport és el trineu que és estirat per gossos. 

- Transportar grans troncs. Cal traslladar troncs d’arbre ja que és la llenya que 
necessitarem a la casa per poder sobreviure, però els gossos sols no poden. Així doncs, 
els alumnes han d’ajudar a tirar i s’han d’organitzar per efectuar-ho correctament. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A LA MUNTANYA

Un dels grans avantatges d’aquesta activitat és l’entorn del qual disposem. Poder jugar 
amb la neu i muntar dinàmiques lúdiques genera que els alumnes, a part de treballar de 
forma cooperativa, s’ho passin molt bé. 

Gràcies a l’entorn, programem activitats com:
- Guerra de boles de neu
- Construcció d’un iglú (també engloba el treball cooperatiu)
- Concurs de ninots de neu 

*ACTIVITATS DE CAIRE ESPORTIU
- Rutes i excursions de senderisme per l’entorn
- Sortides amb raquetes de neu
- Descens en trineu 

En cas de realitzar l’excursió a l’estiu, afegim dinàmiques de jocs d’aigua: festa de 
l’escuma, guerra de globus d’aigua, jocs amb esponges, etc. 

Així doncs, malgrat que part de l’essència de la sortida és viure una experiència a la neu 
envoltats de gossos i fomentar el treball cooperatiu i d’equip, entre d’altres, ens podem 
acabar adaptant a qualsevol estació de l’any i, per tant, a qualsevol climatologia.
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PROJECTE DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES - ACTIVITAT ESPECIALITZADA

El fet de portar molt de temps treballant amb escoles, ens ha fet plantejar-nos i 
qüestionar-nos com podem millorar el rendiment de l’alumnat a partir de l’educació física 
(que és la nostre especialització). 

A mida que els alumnes creixen, les hores lectives d’educació física a les escoles 
disminueixen i la capacitat de concetració dels alumnes també. Hi ha estudis que 
defensen que la pràctica d’exercici físic ajuda al nostre cervell a poder concentrar-se més. 
Hi ha diverses maneres de poder interpretar aquesta informació: podem pensar que quan 
un nen/a està cansat, no té tantes ganes de moure’s i està és tranquil; hi cap la 
possibilitat que l’esport ajudi a activar certes parts del cervell que augmenten la capacitat 
de concentració; i, un altre punt de vista pot ser que l’esport ajuda a motivar a l’alumnat i 
això fa que el seu esforç augmenti. Sigui aquestes teories certes o no, el què nosaltres 
hem defensat és que la pràctica esportiva pot ajudar a interioritzar coneixements que 
normalment s’imparteixen a l’aula. 

Així doncs, fa 4 anys vam voler posar en pràctica el nostre objectiu i vam crear el 
“Projecte de competències bàsiques”. 

Tot l’alumnat de Catalunya de sisè, a meitats de curs, ha de superar unes proves de 
coneixements (competències bàsiques). Actualment són 5 proves (català, castellà, 
matemàtiques, anglès i medi) que ajuden a trobar una nota mitjana de cada escola. És 
una prova que tant a les escoles com als nois/es preocupa força. Tot i que els resultats 
d’aquestes proves no tenen major transcendència, pels alumnes són molt importants i 
conseqüentment els hi provoquen una tensió rellevant. 

Per aquest motiu vam decidir dissenyar tota una sèrie de dinàmiques que els ajudessin a 
superar aquestes proves de competències bàsiques repassant els conceptes més 
importants de cada matèria i aprenent tècniques noves per poder anar ben preparats a 
un examen. Aquestes dinàmiques s’han implementat a partir de la pràctica d’activitats 
esportives. 

El projecte ja s’ha dut a terme en una escola de Sant Vicenç dels Horts i els resultats han 
estat positius. En el cas d’aquesta escola, aquestes activitats s’han dut a terme durant 4 
hores a la setmana, les 4 setmanes anteriors a la prova de competències bàsiques. 
Les activitats que hem fet són exercicis que normalment és fan dins de l’aula però 
combinats amb educació física. 

Per exemple, si han de realitzar una història escrita, traiem una taula i cadira al pati i cada 
alumne comença a escriure. Cada 5 minuts han d’aturar-se per tal de finalitzar un circuit 
d’habilitats i després seguir escrivint.
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També hem muntat circuits on s’ha enganxat un full amb operacions matemàtiques a la 
paret de la part superior d’una espatllera i han de pujar-hi per resoldre-les. D’aquesta 
manera, han de concentrar-se per fer els càlculs alhora que es concentren a no caure. 

Un darrer exemple d’aquestes dinàmiques és un exercici en parelles en el que una dels 
alumnes salta la corda mentre l’altre li pregunta per sinònims i antònims de paraules en 
català o castellà. 

En base a aquesta informació, la nostra proposta és que l’alumnat pugui venir a passar un 
dia diferent barrejant treball curricular, esport i diversió. 

La nostra oferta, doncs, és organitzar un conjunt d’activitats i dinàmiques pels nois i 
noies de sisè per tal de poder fer matemàtiques, català, anglès, castellà i medi amb l’ajuda 
dels gossos i d’activitats a l‘aire lliure.

CRÈDIT DE SÍNTESI - ACTIVITAT ESPECIALITZADA

Comptem amb la possibilitat de poder muntar crèdits de síntesi a mida de cara als 
instituts sempre i quan l’eix temàtic estigui relacionat amb la muntanya, la neu, el 
múshing, l’esport, supervivència a la natura, etc. 

Per organitzar-ho ens cal que els instituts ens diguin quins són els seus objectius de 
treball. La jornada es concretarà a l’entrevista que farem amb vosaltres. 



� - SENSACIONS DE NEU -



�8

PROGRAMACIÓ DE LA SORTIDA

Uns dels nostres objectius principals és que cada escola pugui adaptar la sortida a les 
seves necessitats i fites. Pensem que cada grup és totalment diferent i, per tant, les 
activitats no tenen per què ser les mateixes. 

Els grups han de ser de 50 alumnes aproximadament. La sortida, per ara, està ofertada a 
escoles situades pels entorns de Barcelona. Així doncs, calculem que cap a les 10.30h 
arribeu allà. El primer que fem és esmorzar. 

A les 11.00h comencem a realitzar totes les activitats programades i són fins les 14.00h.

La idea és que cada centre triï una (en el cas del bloc 3 poden ser 2) activitat de cada bloc. 
Tot i així, les adaptem a l’edat de l’alumnat i a les necessitats que des de l’escola se’ns 
comuniquen. 

4 ACTIVITATS DE 40’
4 GRUPS DE 12-13 ALUMNES 

BLOC 1: (aquest bloc inclou les dues activitats i sempre les fem ja que és l’eix transversal 
de la sortida. En cas de no fer-ho, no s’entendria el significat d’altres parts de la sortida).
Activitat 1: múshing 
Activitat 2: convivència amb els gossos

BLOC 2:
Opció 1: activitats cooperatives
Opció 2: reptes de lògica/matemàtics (competències bàsiques sisè)

BLOC 3:
Opció 1: guerra de boles de neu 
Opció 2: concurs de ninos de neu
Opció 3: construcció d’un iglú de neu

BLOC 4:
Opció 1: sortida amb raquetes de neu
Opció 2: sortida de senderisme 
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PREUS I CONTACTE

El preu per alumne és aproximadament d’uns 15 euros. La sortida està pensada per fer-
la amb grups d’uns 50 alumnes. 
Treballem amb totes les edats (infantil, primària i ESO). Les activitats sempre les 
adaptem i busquem les millors estratègies per què totes les edats puguin gaudir al 
màxim.

CONTACTE: 
No dubteu en contactar amb nosaltres si esteu interessats/es, tot i que només sigui per 
obtenir més informació. En cas que estigueu interessats, ompliu el formulari i feu una 
pre-reserva del dia que vulgueu fer la sortida. Tot i que es faci la pre-reserva, no hi ha 
cap tipus de compromís. La sortida quedarà confirmada quan ens haguem posat en 
contacte amb vosaltres i haguem definit tot allò que farem. 

Miquel: 627.828.141
Noelia: 696.07.93.40

clubesportsalutcatalunya@gmail.com 
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