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Guia per a docents

Mas de Noguera: sostenibilitat, educació i oci
en la natura
Al Mas de Noguera portem més de 30 anys oferint-te les nostres instal·lacions, el nostre
personal i la nostra experiència pedagògica per tal que desenvolupes amb nosaltres les teues
convivències escolars, estades d’Educació Ambiental i oci, i oferint-te espais multi usos per
realitzar estades, tallers, reunions, congressos, cursos, etc. Et convidem a conèixer el nostre
projecte a través d’aquest xicotet document o visitant les nostres instal·lacions.

Característiques del nostre centre
el nostre projecte afavoreixes un model sostenible i responsable amb el medi
en laTriant
natura
ambient i la societat rural.
Les nostres instal·lacions funcionen amb energies renovables (solar, eòlica, hidràulica i
biomassa) i tenim la nostra pròpia depuradora de filtre verd.
L’ alberg té capacitat per 65 persones, en habitacions acollidores de 4 i 6 places
(ampliables a 75).
Tenim aules, sales multiús, forn morú, taller d’apicultura, formatgeria, espais exteriors
de lleure i diverses granges: ovelles, vaques, gallines i ànecs.
Gairebé tots els productes de la nostra cuina provenen de la mateixa masia (llet,
formatge, iogurt, mels, pol·len, ous, hortalisses, conserves, melmelades, pa, rebosteria,
etc.): aliments locals i ecològics. Adaptem el menú a les teues necessitats (vegetarians,
celíacs, al·lèrgics a qualsevol aliment, etc.).
Tenim un equip humà amb àmplia experiència en l’educació ambiental i l’animació de
temps lliure.

Propostes de treball i oci:

en la natura

Al Mas de Noguera pots realitzar...

Estades escolars (2-5 dies) amb activitats d’educació ambiental i de temps lliure
Itineraris temàtics (2-5 dies) Estades d’EA amb una temàtica concreta que porta el fil
conductor de totes les activitats que desenvolupem.
Visites i monogràfics d’un dia
Excursions guiades per la natura (en l’entorn del Mas i a l’Alt Palància)
Convivències (també caps de setmana), estades vacacionals, reunions...

en la natura
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Al teu centre podem anar a fer...
Tallers d’educació ambiental a l’aula de diverses temàtiques (Consum responsable,
Alimentació sostenible, Energies Renovables, Consum d’Aigua, Residus)
Jornades temàtiques
Activitats d’animació, teatre, contacontes... per a les setmanes culturals
Festes fi de curs i de fi i de trimestre

en la natura

Les nostres activitats

en la natura

Les nostres activitats són pràctiques, reals i integrades en el funcionament quotidià d’un sistema
complex com és la nostra masia agroecològica. Moltes d’elles les podem dur a la teua aula en
format de taller. Demana’ns informació sobre els continguts teòrics i pràctics. Realitzem
programacions i activitats a mida segons els teus interessos docents i el teu projecte d’aula.

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL:
ALIMENTACIÓ

RAMADERIA
ECOLÒGICA

HERBORISTERA

BIOCONSTRUCCIÓ

ENERGIES
RENOVABLES

USOS DE
L’AIGUA

BOSC
MEDITERRANI

HORTA
ECOLÒGICA

EXCURSIONS
DIDÀCTIQUES

APICULTURA

ACTIVITATS D’ANIMACIÓ:
JOCS
COOPERATIUS

GINKANES

ANIMACIONS
NOCTURNES

TEATRE

CONTA CONTES

RACONS
CREATIUS
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Els nostres itineraris temàtics

en la natura

Si el que busqueu és tractar un tema concret durant la vostra estada, podeu decidir-vos per algun
dels nostres Itineraris temàtics. Es tracta de que les estades tinguen un fil conductor relacionat
amb una temàtica ambiental i/o social i adaptar les nostres activitats de sempre i algunes de
noves a eixa temàtica, per intentar entendre eixe conflicte amb més profunditat i buscar
solucions mentre anem desenvolupant les diferents activitats de cada dia. A continuació us
deixem les temàtiques dels itineraris que podem tractar.

Podeu demanar més informació sobre les activitats que s’ofereixen en cada itinerari.

La nostra metodologia didàctica
En el Mas de Noguera optem fa 30 anys per un model educatiu que integra el joc, l'experiència
pràctica, les vivències i les emocions perquè els nostres alumnes adquireixen coneixements,
destreses i eines d'una manera natural i significativa. Aquesta metodologia es basa
fonamentalment en donar a les xiquetes i xiquets el paper protagonista, aconseguint un
aprenentatge realment significatiu. El monitor/educador pren el rol de guia-orientador, deixant
al xiquet l’espai suficient per a la visualització i objectivació pròpia i personal.

en la natura

Creiem en l’experimentació i el joc com activitats plenes, satisfactòries i alliberadores, per això
donem a tots els nostres tallers un sentit lúdic a més d’un fons educatiu. La nostra intenció és
aconseguir el desenvolupament de les competències bàsiques des de la visió globalitzadora que
el Mas de Noguera ens transmet: la competència lingüística, la de coneixement i la interacció
amb el món físic, la competència social i ciutadana, la cultural i artística, la competència per
aprendre a aprendre i l’autonomia e iniciativa personal.
Les activitats d'educació ambiental són pràctiques, reals i integrades en el funcionament
quotidià de la masia. Com són eminentment manipulatives, treballem amb una ràtio 1/12. Totes
les activitats estan adaptades a cada nivell educatiu, obeint al currículum escolar.

4

Guia per a docents

L'animació en el Mas de Noguera és igualment important. La diversió, el riure, la cohesió del
grup mitjançant el joc atorga a l'estada un nou caire. L'educació de temps lliure en el Mas
introdueix valors relacionats amb l'educació ambiental, l'educació per a la solidaritat i la pau,
educació per a la igualtat, per al treball en grup i per a la gestió de les emocions i resolució de
conflictes.
Els mestres poden participar en les activitats amb els alumnes per a posteriorment aprofitar en
l’aula els continguts treballats al Mas.

Models de programació

en la natura

Visites i monogràfics:
10:00

Arribada i esmorzar

10:30

Taller d’educació
ambiental

13:40

Temps lliure

14:00

Dinar

15:00

Temps lliure

15:30

Taller d’educació
ambiental

17:30

Berenar

18:00

Comiat

Estades escolars:
Primer dia
09:00

Dies d’estada

Últim dia

Desdejuni

Desdejuni

Taller d’educació
ambiental i
esmorzar

Taller d’educació
ambiental i
esmorzar

10:00

Arribada i
esmorzar

11:00

Recorregut

13:30

Instal·lació

Temps lliure

Temps lliure

14:00

Dinar

Dinar

Dinar

15:00

Temps lliure

Temps lliure

Temps lliure

Taller d’educació
ambiental

Taller d’educació
ambiental

Berenar

Berenar i comiat

16:00
18:00

Excursió amb
berenar

18:30

Animació

Animació

21:00

Sopar

Sopar

22:00

Animació

Animació
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Tarifes 2021/2022: preus, ofertes i descomptes
en la natura
Preus de les estades al Mas (*)
De l’1 de
De l’1 d’abril al
setembre al 31
30 de juny
de març
Visita (1 dia)

29€/xiq

Preus de les activitats al vostre
centre educatiu
Taller a l’aula(a)

125€

Taller d’alimentació

245€

2 tallers simultanis(a)

230€

Animacions

Consultar

Teatre de titelles

350€

Contacontes

225€

Festes final de curs

Consultar

33€/xiq

2 dies

79€/xiq

86€/xiq

3 dies

115€/xiq

127€/xiq

4 dies

149€/xiq

166€/xiq

5 dies

180€/xiq

202€/xiq

Preus dels itineraris guiats a la Natura (**)
Itineraris guiats a la Natura

10€/xiq

(*) Inclou allotjament en pensió completa amb aliments locals i ecològics, activitats de medi
ambient (ràtio 1/12), materials i activitats d’animació. No inclou transport.
(**) No inclou transport ni dinar. Els alumnes han de dur entrepà per a esmorzar i dinar. Ratio
1/18 (+mestres).
(a)
Consum responsable, Energies, Aigua, Residus.

Observacions
Proporcionem beques per a alumnes en situacions econòmiques greus.
Estades gratuïtes per a mestres i professors
En les estades, els mestres s’encarreguen dels sopars i de la pernocta amb els seus
alumnes (hi ha una persona del Mas de referència per si passa alguna cosa).
En les visites d’un dia , els mestres s’encarreguen del dinar dels seus alumnes i tenen
l’opció de dinar després.
Els tallers a les aules hi ha anys que tenen subvenció i el seu cost es reduït o gratuïts.
Consulteu per telèfon en cas que us interesse fer un taller.
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Organització i finançament:
Vos ajudem a realitzar la vostra estada
Al Mas de Noguera som conscients de la complexitat i la dificultat creixent que implica – tant per
alumnes com per a docents – abandonar l’aula i realitzar eixides i estades educatives. Al mateix
temps, estem profundament convençuts de la gran importància que aquestes eixides tenen per a
la formació integral de l’alumne i per a la cohesió del grup. És per això que us oferim diverses
eines dirigides a afavorir i facilitar la vostra estada al nostre projecte:
•

•

Si ho veieu convenient podem realitzem una reunió prèvia al vostre centre escolar per a
explicar a pares, mares i mestres com és l’educació al Mas de Noguera i resoldre el
possibles dubtes que tinguen (sols en el cas de les estades amb pernocta).
Us ajudem amb la programació i el treball previ si ho necessiteu, orientant-vos per a
escollir les activitats i/o itineraris didàctics que podeu escollir per a assolir els vostres
objectius.

Informació i contacte
Mas de Noguera (Caudiel, Castelló)
 964 14 40 74
 eduambient@masdenoguera.es
 www.masdenoguera.coop
www.facebook.com/mas.denoguera

Complim amb la normativa vigent anti-Covid per a les activitats d’agroturisme,
oci, i educació no formal. La vostra seguretat és el més important.
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