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PRIMERA EXCURSIÓ: EL PARC DE L’ORENETA 

 

  

Tots els infants esperaven amb molta 
il·lusió la sortida del Parc de l’oreneta. Un 
bosc a la ciutat que ens ofereix un entorn 
natural amb vegetació, recorreguts i parcs 
infantils per desenvolupar totes les 
habilitats motrius.  

A l’arribar han observat el mapa. El Bruno 
ha tret un paper i ens ha explicat que ell 
sap arribar al parc infantil. Així que tots 
atents a les indicacions del Bruno per poder 
arribar al parc. 

Al llarg de la sortida han observat els 
troncs dels pins, han vist cireretes d’arboç, 
aglans, pinyes, etc Tots els tresors i 
troballes que han agafat s’han exposat a 
l’aula. 

 

 



 
 

 
9 

Setmana del 26 al 30 d’octubre del 2020  

  

  

El primer parc era una construcció de 
fusta amb una passarel·la i dues 
torres per amagar-se o baixar pel 
tobogan. També hi havia una casa, un 
gronxador i dos cavalls de fusta. 
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El parc més esperat era el del circuit de sorra 
amb diferents propostes de politges, 
transvasaments, conduccions, ... Els infants 
s’han convertit en pirates que navegaven i 
preparaven el menjar. El fet de transportar, 
conduir la galleda, pujar-la i baixar-la ha 
interessat molt a tots els infants on com més hi 
jugaven més descobrien el funcionament. 
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En el parc del costat hi havia un 
gronxador rodó on l’Arlet, el Valentino, 
la Nora, l’Ari, la Júlia, l’Albert i el Jon 
s’han gronxat i han gaudit del 
balanceig. 
 
Al costat hi havia un altre parc amb un 
gronxador que enlloc d’anar recta 
endavant i endarrere era circular i el 
balanceig feia el recorregut d’un cercle 
o en diagonal. 
 
Més endavant hi havia unes fustes que 
es movien quan passes per sobre. 
Una de les propostes més arriscada 
era la balança on per parelles havien 
de pujar i baixar segons el pes o la 
força. Si ho feien molt fort s’elevaven 
molt amunt. Finalment hi havia una 
roda de ferro per girar.  
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Abans de marxar vam 
deixar constància amb una 
foto de grup de la nostra 1a 
excursió. L’Àlex també va 
anar d’excursió. 
 
Un cop a l’escola vam dinar 2 
entrepans de salami i un plàtan. 
 
Esperem poder fer més 
excursions que ens ofereixen 
noves oportunitats i propostes. 
 




