Descobrim els volcans dela Garrotxa
Escola de Volcans - Sortides d'un dia
C. Mitjà, C. Superior i Secundària

Visita a la Fageda d'en Jordà
Ens endinsarem al màgic bosc de la Fageda d?en Jordà i coneixerem el seu peculiar origen i la
fauna i flora que l?habita, que ha estat inspiració de molts autors catalans com Joan Maragall.

Visita al volcà Croscat
Visitarem un dels volcans més coneguts de la Garrotxa i podrem veure l?interior de l?estructura
interna del con volcànic. A més a més, coneixerem la història que s?amaga darrere d?aquest
gegant dorment.

Trekking al Santa Margarida
Pujarem fins a dalt de tot d?un dels volcans més emblemàtics de la comarca i baixarem fins a
l?interior del cràter per conèixer la seva formació i història.

Visita al Museu dels Volcans
Visitarem el museu d?Olot, on tindrem un primer contacte amb els volcans i els processos
geològics que se?n deriven.

Visita a Castellfollit dela Roca
Coneixerem l?antiga vila medieval que es va construir sobre dues impressionants colades
basàltiques superposades de 50 m d?alçada i gairebé 1 km de longitud. A més a més, podrem
veure una antiga part del poble que coincideix amb la via romana Annia.

Visita a la Cooperativa La Fageda
Veurem de ben a prop el procés d?elaboració dels famosos iogurts ?La Fageda?, partint de
l?obtenció de la llet fins a tenir el producte. També descobrirem com funciona la cooperativa i la
seva implicació en la inserció laboral.

Quadern decamp
Es proporcionarà als infants i joves un quadern de camp que els ajudarà a treballar i a integrar
els conceptes que es treballaran durant la seva estada.

* Aquestes activitats són combinables amb la resta de programes de l'Escola de Volcans i també amb les altres
temàtiques. Per conèixer-ne tots els detalls no dubteu en contactar-nos a in f o@albaser veis.com o al 972 59 05 07.

