
	
	

	

	
	
	

ESTADA,	TREBALL	DE	SÍNTESI	
	
	
Estada	de	tres	dies	dirigida	a	alumnes	de	secundària	per	a	descobrir	i	aprofundir	en	el	coneixement	d’aquest	mític	
animal,	que	a	poc	a	poc	va	retornant	al	nostre	país	després	de	dècades	d’haver-ne	desaparegut.	Tres	dies	intensos	
i	 apassionants,	 que	 permetran	 experimentar	 i	 apropar-se	 al	 llop,	 tot	 observant	 aspectes	 de	 la	 seva	 biologia,	
investigant	 el	 seu	 comportament	 a	 través	 de	 rastres	 i	 indicis,	 reflexionant	 sobre	 el	 seu	 paper	 en	 el	 nostre	
imaginari	 popular	 i	 debatent	 sobre	 els	 conflictes	 i	 les	 oportunitats	 que	 se’ns	 obren	 davant	 aquest	 sorprenent	
retorn.	L’estada	està	pensada	des	d’un	enfocament	competencial	i	pot	ser	un	interessant	complement	a	projectes	
de	caire	naturalista,	ambiental	i	també	social.	
	
	
	
	
	



	
	
Temes	a	desenvolupar:	

	
	

• 	“Llops	al	món”	(Joc	d’orientació	 i	descoberta:	Els	alumnes	aprenen	a	orientar-se,	descobreixen	l’entorn	i	
les	diferents	espècies	de	llops	que	tenim	al	nostre	planeta).	

• “Humans	 i	 llops:	 El	 llop	 en	 la	 	 nostra	 cultura”	 (Xerrada	 i	 taller	 sobre	 tradicions,	 contes	 i	mites,	 recerca	
acompanyada	d’informació	sobre	el	paper	del	llop	en	altres	cultures	arreu	del	món.		

• Introducció	a	la	biologia	del	llop	i	al	seu	comportament		(Interacció	de	l’alumnat	amb	llops).		
• Sortida	d’introducció	al	rastreig	i	a	l’estudi	del	llop.		
• Compartim-ho	tot!	(Els	alumnes	comparteixen	allò	que	han	après	i	investigat	entre	tots).		
• Videofòrum,	“Lobo,	el	Lobo	que	cambio	América”	. 
• Joc	de	nit,	“Licantrops	al	bosc?” 
• Buidatge	i	posada	en	comú	de	les	dades	obtingudes	al	taller	d’introducció	al	rastreig	i	a	l’estudi	del	llop.	
• GRAN	DEBAT	SOBRE	EL	LLOP	–	Quines	problemàtiques	i	quines	oportunitats	ens	depara	el	retorn	del	llop	
al	nostre	territori?	
1- Preparació	del	debat	
2- Desenvolupament	del	debat	
3- Presa	de	posició	i	conclusions.		

														
	

	
	
	



	
	
 1er Dia 2on Dia 3er Dia 
  9:00h - ESMORZAR 9:00h - ESMORZAR 
 
 GRUPS A,B i C:   -  Benvinguda 
                               -  Presentació 
                               -  Instal·lació i visita  
                                  dels espais 

                          

 
GRUP A:  Apropa’t al llop (interacció amb Llops) 
  
GRUP B:  Taller “El rastre del llop” 
  
GRUP C:  Joc d’Orientació: Subespècies de llop 
 

 
GRUPS A,B i C:  - Gran Debat sobre el llop:  
 problemàtiques i oportunitats. 
  

 DINAR 13:30h - DINAR 13:30h - DINAR 
 
 GRUP A: El llop a la nostra cultura 
  
 GRUP B: Ecoetologia del llop 
  
 GRUP C: “LOBO, el lobo que cambió América”      
(preparació del Videofòrum) 
 

 
GRUP A:  Taller “El rastre del llop” 
  
GRUP B:  Joc d’Orientació: Subespecies de llop 
  
GRUP C:  Apropa’t al llop (interacció amb Llops) 

  
Comiat i retorn 

  
  

 17:30h - BERENAR 17:30h - BERENAR 
 
 GRUPS A,B i C: - Finalitzar tasques i posada en comú 

 
GRUPS A:  Joc d’Orientació: Subespecies de llop 
  
GRUP B:  Apropa’t al llop (interacció amb Llops) 
  
GRUP C:  Taller “El rastre del llop” 
 

 20:30h - SOPAR 20:30h - SOPAR 
GRUPS A,B i C:  - Videofòrum  GRUPS A,B i C:  - Joc nocturn: Licantrop  
 
 
 
 



	


