Fitxa de l’activitat:

www.albergassut.com

Sortida amb burrets
Aquesta és una de les activitats més boniques que tenim, caminar en la companyia del nostre burret català
preferit, el Catalino, qui ens ensenyarà els llocs més bonics de la vila i, amb la seva bondat i dolcesa, ens
transmetrà infinitat de sentiments. Activitat també adaptada i aconsellable a grups d’educació especial
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Objectius

-Conèixer l’espècie del ruc català i el seu comportament afable
-Impregnar-nos de les bones sensacions que ens dóna la natura i el ruc que ens acompanya
-Establir, si s’ecau, una relació més propera –acaronant-lo, pujant-li a sobre...- amb el burret per despertar estímuls

Desenvolupament:
Sortir a caminar amb burret per l’antic camí de Sirga, per la vila de
Xerta o per la muntanya no ho oblida mai ningú. De fet, hi ha molts
nens que ho fan quan són petits i, de ben grans, encara recorden “aquell
dia” amb molt d’entusiasme...
L’activitat, gratuïta, és molt senzilla i només es necessita el burret, amb
el seu ramal i les alforges, on ens portarà les pomes i l’aigua per a
berenar. Depenent de les característiques del grup en qüestió, anirem
per la vora del riu, fins a l’Assut; o farem una excursió per la
muntanya, per exemple, fins a la Moleta.
Els burrets catalans són una espècie única i hom gaudeix molt
descobrint-los. Són animals de pau, tranquil·litat, quietud... i caminar
amb ells per la natura et permet sentir-te lliure, allunyar-te dels mals rotllos
i de les preocupacions, dels sorolls de les grans civilitzacions... i retrobar-te
amb un mateix.
Consell: Recomanem molt l’activitat a qualsevol grup de nens i també als
d’educació especial perquè en aquests es desperten sensacions noves i molt
positives.

Materials:
Càmera de fotografiar

Avaluació i Observacions:
El monitor descriurà als nens les característiques d’un hervíbor i les diverses parts
del ruc. També es parlarà de la part psicològica del ruc, els seus hàbits…

