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L’intercanvi VELO-BICI.CAT és un programa multidisciplinar adreçat a alumnes de 3r d’ESO on el 

protagonista és la bicicleta de muntanya BTT que serveix de fil conductor a un projecte que engloba 

vàries disciplines destinades al coneixement de l’entorn més proper i a compartir aquest coneixement 

amb alumnes d’un altre institut, en el nostre cas es tracta de l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella 

de Menorca. 

El programa consisteix en preparar cinc rutes en BTT pels voltants de Santa Coloma de Farners per 

realitzar cadascuna d’elles en una jornada escolar i treballar-les a fons. 

Cada ruta tindrà uns continguts didàctics que els nostres alumnes hauran de ser capaços a explicar als 

seus companys menorquins durant el recorregut. Els continguts poden ser de temàtica històrica, 

cultural, antropològica, paisatgística, natural... 

Cada ruta tindrà uns alumnes especialistes que 

s’encarregaran de treure tot el suc possible a la 

jornada sense perdre de vista l’objectiu principal que 

és disfrutar d’una activitat saludable i respectuosa 

amb el medi on es practica com és la bicicleta de 

muntanya.  

En aquesta primera edició del VELO-BICI.CAT 

tenim 13 alumnes apuntats i amb moltes ganes de fer 

les coses ben fetes i quedar bé davant els seus 

companys menorquins. 

 

El programa VELO-BICI.CAT ha començat amb un 

intercanvi de correus electrònics entre els 

participants d’ambdós instituts. La temàtica 

d’aquestes trameses de correus està pactada i es fa setmanalment. D’aquesta manera els alumnes es 

van coneguent i van coneguent l’entorn del company d’intercanvi abans de visitar-se. 

 

La primera part de l’intercanvi es durà a terme durant la segona setmana de maig. Viatjarem a 

Menorca i allà farem les cinc rutes que ens tindran preparades i ens allotjarem a casa dels nostres 

companys ciutadallencs. 

La segona part de l’intercanvi es farà la darrera setmana de juny, durant aquesta setmana 

acompanyarem als menorquins  per aquestes contrades en les cinc rutes que els els hi haurem preparat. 

 

 

 

 

 

 

 



Les rutes que tenim previst realitzar són: 

 

Primera ruta. 

Ermita i castell de Farners – Santa Victoria Sauleda - Sant Pere Cercada – Argimon 

Continguts didàctics. Romànic. Suredes. El treball del suro. El Rocar. 

Sortida de l’institut, arribada a Argimón 

 

Segona ruta. 

Argimon – Sils – Estanys de Sils – Vilobí d’Onyar – Volcà de la Crossa – Brunyola – Santa Coloma. 

Continguts didàctics. Zona humida dels Estanys de Sils. Volcà de la Crossa. 

Sortida de Argimon, arribada a l’institut. 

 

Tercera ruta. 

Amer – Sant Martí Sacalm – Susqueda – Santa Coloma. 

Continguts didàctics. Aprofitament de recursos energètics i el seu impacte ecològic i social. Presa de 

Susqueda. Ruta dels bandolers. Ruta del Carrilet. 

Sortida d’Amer, arribada a l’institut. 

 

Quarta ruta. 

Castell de Montsoriu - Arbúcies – Sant Feliu de Buixalleu – Santa Coloma 

Continguts didàctics. Museu de la Gavella. Els Cabrera, senyors feudals. 

Sortida del Castell de Montsoriu, arribada a l’institut. 

 

Cinquena ruta. 

Per determinar 

 

 


