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   Act ivi ta t s  
Perquè no  tot  s’aprèn  observant,  us  f ac il it a-
rem f i txes  educat ives,  per  a  t reba ll ar  t ant  du-
rant  les  rutes  com després  a  l’esco la.  

La  t emàt ica  comprèn  d iversos  components  de  
l a   natura  i de l  s eu  apro f itament.   

Tractem temes  de 
f lora ,  iden-
t i f icant  i  c l as s if i-
cant  d iverses  es-
pec ies  vegeta ls  
que ens  podem 
t robar en un  bosc 
t íp ic  mediterran i 
i  de  r ibera.   

A  més  podrem tre-
ba l lar  amb la 
fauna .  Obser-
varem els  ocell s  i  
es co ltarem els  s eu 
cant,  ompl irem f it-
xes  descr ipt ives  de 
rap inya ires,  amf i-
b is…  

També és  import ant  observar  i  aprendre  dels  
nost res  avantpassats .  Les  s eues 
construcc ions,  t ant  en e l  camp com en el  s eu 
habit atge,  est aven  fetes  per   apro f itar  a l  mà-
x im els  recursos  natural s;  l a  t erra,  l ' a igua,  el  
c l ima. ..Des  del s  mater ia ls  f ins  a  l’or ient ac ió 
són  det al ls  importants  per aprendre  d ’ells .  

 

   Etc . . .  

Posat en contacte 
amb l’Ajuntament de 

Vallibona  

 

Adaptarem les activi-
tats a les vostres   

necessitats 

Veniu a Vallibona  

Veniu a Vallibona    

amb el col.legi

amb el col.legi  

GAUDIREU APRENENT

GAUDIREU APRENENT  



  

VINE A VALLIBONA!! 
Veniu a gaudir, passareu un dia inoblidable. Xarrarem i 
aprendrem a caminar amb tots els sentits: 

La vista: Amb ella observarem les fulles, les flors, el 
riu, els animals, les roques, les construccions dels nos-
tres avantpassats, tot allò que ens envolta, des d'una per-
spectiva diferent. 

L’oïda: Apreciarem el silenci, el cant dels pardals, 
l'aigua fluir pel riu amb les seues granotes raucar. 

El tacte: Amb ell palparem l'aire, tocarem les roques, 
l'aigua ens esguitarà… 

L’olfacte: Respirarem sense fums, i en el seu lloc ens 
envoltarà l'olor de les plantes aromàtiques… 

El gust: … I el bo que estarà l'esmorzar desprès d'una 
bona passejada!!! 

RUTES ; 

R uta  bo tà nica 
Pels amants de la botànica o simplement del senderisme, 
Vallibona té un sender botànic on podem observar el ca-
racterístic bosc mediterrani format per arbres, arbusts i 
lianes. 

El recorregut ens per-
met conèixer, en poc 
més d’1 km de passe-
jada, diferents ecosis-
temes ben conservats: 
com el bosc de ribera 
a la vora del riu Cer-
vol, el carrascar i els 
antics camps de cul-
tiu. 

Durant tot el recorregut trobarem panells informatius 
amb explicacions de les especies vegetals més representa-
tives, així com la descripció del poble i de la seua fauna.  

A més vos oferim la possibilitat de  guiar-
vos per la ruta, fent diverses activitats  
orientades a les vostres edats i peticions. 

 

 

 

 

 

 

R utes tem à tiques 
 

S i  l a  rut a  bot àn ica  ja  l a  coneixeu  i  voleu  
canv iar,  no  h i  ha  cap  problema.  Per  a ixò,  
us  ofer im rutes  adaptades  a ls  vostres  de-
s it jos.  Rutes  de  durada  
redu ïda  o en  canv i  rutes  
l largues de var ies  hores.  

En  les  dues  opc ions ,  f arem la  ruta  amb 
certes  aturades  on  contemplarem la  natura  
i  l es  ant igues const rucc ions.  Entre  tots  
f arem interpret ac ió  pa is atg íst ica.  Desco-
br irem la import ànc ia  de  l 'or ient ac ió  pels  
habit atges,  veurem masos,  coves,  arbres  
monumenta ls,  ant ics  camins abans  més  

t rans it ats  i  ara  ga irebé en  l 'obli t…  A ju-
dan' s  a  rec up erar- l os.  Vine  a  
ap rendre i  a  g audir  de  l a  nat u-
ra.  

No hi ha millor aprenentatge que 
la pròpia experiència. I qui millor 
per a ensenyar-nos que la sàbia natu-
ra. 

Eixida i Arribada. Font Vella Riu 
Cervol (Vallibona). 

Temps de ruta. 50’ 

Distància. 1100 m 

Dificultat ruta. Baixa 

Duració amb activitat. 1.30 h. 


