


Roques, 

Plegaments , Cadí 



Visita a l’espai Ermengol 

 

Una vessant diferent del 

Cadí 

 

Hi ha algun dolmen a la 

nostra Vall? 



Dolmen – Rius - Escola 

Idees amb les que comencem a 

investigar sobre la nostra Vall i el 

Cadí 



Les roques del Cadí: Sedimentària – Calcària – Quars - 

Formació del Cadí – Vessants del Cadí 



Qui hi ha a l’altre costat? 

Tindrà el mateix tipus de roca? 

 

Ens posem en contacte amb  

l’escola de Montellà 

Hola, som les nenes i els nens 
de l'Escola Ridolaina de 
Montellà.  
Nosaltres sabem que la roca 
nord del Cadí és calcària. 
Justament ahir vam anar al 
Piribus, on ens van explicar els 
diferents tipus de roca que hi ha 
al Pirineu: granit, volcàniques, 
metamòrfiques i sedimentàries. 
D'aquests quatre grups, les 
roques del Cadí són del grup de 
les sedimentàries. 
 Fa milions i milions d'anys,  va 
ploure i nevar molt i totes les 
roques van baixar pel riu i van 
anar a parar al mar, apretant-se 
entre elles, formant un sediment 
de fang, cendra, i altres 
minerals. Més tard, dues plaques 
tectòniques van xocar, una va 
passar per sobre de l'altra i va 
formar el Pirineu. Aquest  procés 
no va ser ràpid, sinó que va 
durar uns quants milions d'anys. 
És per això que al Cadí podem 
trobar fòssils d'animals marins. 
 
 



Dolmen 

 Investiguem que és un dolmen i busquem si a la Vall de 

Tuixent i La Vansa n’hi pot haver algun? 



Situem en un mapa conceptual 

el que sabem 



El mes de desembre ens visiten  la Glòria i l’Anna: 

Recapitulem  

Els expliquem que vam veure a l’espai Ermengol i el que hem 

anat descobrint sobre el Cadí i les Roques. 

La Glòria ens parla de l’aigua, dels rius, dels camí que segueix 

l’aigua  



Dibuixem el recorregut dels nostres rius 



El ritual de la mort:  

dolmen i cementiri 

Investiguem el significat de la construcció dels Dolmens 



El camí de l’aigua, 

               el camí de les roques, 

                           el camí de la vida 

                                    el camí de l’escola 

Camí:  Direcció,  Trajecte,  Cicle,  Curs,  Itinerari,  
Trajectòria  Línia, Ruta, Traçat,  Recorregut. 

Com es relacionen els camins? 



“el pas del temps és un camí, que transforma 
paisatges, fa que les coses canviïn” 

Les roques van baixant de la muntanya, 
algunes es trenquen 

L’aigua se’n va riu avall.  El riu de Mola i el 
de Josa s’ajunten i van cap al riu de La 
Vansa que se’n va cap al Segre,…. I al final 
totes les aigües es troben al mar. 

L’escola farà 60 anys, la Zer Urgellet en fa 
25 anys i nosaltres només fa 6 anys que 
estem en aquesta ZER, perquè abans 
formàvem part de la ZER del Solsonès. 

Abans la gent s’enterrava a terra a la 
muntanya, als dòlmens, ara als pobles hi 
ha cementiris i s’enterren a les casetes del 
cementeri. 



.. I arriba el mes de març    

                           CONFINAMENT 

Proposta de treballar la imatge 

del Cadí des d’Ossera i Carlos 

Saura 


