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ELS OCELLS DE BEN APROP: L’ANELLAMENT 
 
ÈPOCA PER FER L’ACTIVITAT:  Octubre i novembre. Abril i maig 
LLOC:     La Muntada, Escola de Natura 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

La Vall d’Horta és un punt privilegiat a nivell ornitològic, amb gran varietat d’ocells.  

L’Anellament és una activitat científica que permet estudiar els moviments i hàbitats del ocells a través de 

l’anella. A través d’aquesta feina científica duta a terme amb un anellador professional, podrem conèixer els 

ocells de la Vall d’Horta veient-los a la ma de l’anellador, observant-los de ben aprop i alliberant-los de nou 

amb l’anella. A partir d’aquesta experiència coneixerem quins ocells hi ha, com són i com viuen. 

En paral·lel a l’activitat d’anellar construirem menjadores per atraure els ocells a casa o a l’escola i poder-los 

observar allà.  
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OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT: 

Els objectius de l’activitat són: 

 Veure els ocells a la ma de l’anellador. Agafar-los i deixar-los anar. 

 Conèixer la vida dels ocells 

 Aprendre com és i perquè funciona la tècnica de l’anellament   

 Estimar i valorar la natura 

 Construir menjadores d’ocells per poder-los observar a casa o a l’escola. 

 

PROGRAMA ORIENTATIU: 

HORARI DESCRIPCIÓ 

09:45 
Trobada a l’aparcament de La Vall d’Horta.  

Presentació de l’activitat 

10:00 - 11:00 Anellament d’ocells 

11:00 – 11:30 Esmorzar a l’era de la Muntada 

11:30 – 13:30 

Treball en petit grup: 

- Visita a les xarxes d’anellament on es capturen els ocells i anellament en 

petit grup.  

- Taller de menjadores. 

- En funció de l’època i el grup es complementarà amb l’observació d’una 

caixa niu amb polls, un taller de plomes i/o un taller de cant dels ocells 

13:30  Dinar a l’era de la Muntada i estona de joc 

15:00 Retorn a l’autocar a l’aparcament de la Vall d’Horta. 

 

RECOMENACIÓ:   Es recomana complementar posteriorment l’activitat amb un taller a l’aula 

PREU DE L’ACTIVITAT:  8 euros/nen 

QUI REALITZA L’ACTIVITAT:  La Muntada amb Sergi Sales (anellador professional) 

EQUIPAMENT:  La masia disposa d’espais d’aula,  lavabos,  i un espai exterior fantàstic 

(amb gallines, pollets i una burra) per jugar lliurement. 


