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1. Introducció 

Coordinació Rural de Catalunya, organització sense afany de lucre, que impulsa 

iniciatives i projectes per desenvolupar el món rural a Catalunya; membre del CNJC, 

COCAT i ERCA; que treballa amb el suport de la Direcció General d’Acció Cívica, la 

Direcció General de Joventut i la FAPAC; desenvolupa a partir del seu ens formatiu, 

impulsat conjuntament per la Unió Catalana de Guies Intèrprets en el Medi Natural i 

Tècnics en conducció d’activitats fisicoesportives,  l’Escola Catalana de Medi Natural.   

L’Escola Catalana de Medi Natural utilitza l’espai exterior i l’entorn proper  com a eina 

educativa i ofereix el programa “Naturactiva’t” a les escoles. 

 

2. Fonamentació 

L’Escola Catalana de Medi Natural ( ESCAMN) neix com a ens formatiu, en matèria de 

medi natural, de Coordinació Rural de Catalunya i la Unió Catalana de guies 

interpretadors i  tècnics en conducció en activitats fisicoesportives en el medi natural 

(guiesmnatCAT). 

Les necessitats de  la formació  en els àmbits rurals  són evidents però s’accentuen   en 

especial si ens referim a l’educació en el temps lleure, formació en i per al foment del 

territori i la formació entorn al medi natural. 

Coordinació Rural de Catalunya té com a un dels màxims objectius donar resposta a les 

necessitats del nostre territori rural i en aquest cas, i tot i que ja des del principi             

l’organització realitza formació en els marcs abans esmentats, entenem que cal 

vertebrar la formació i les polítiques educatives que cal desenvolupar i defensar en 

l’àmbit rural  des d’un nou espai, que dins Coordinació Rural de Catalunya i en conveni 

amb el Govern de la Generalitat de Catalunya,  sigui i actuï com a referent clar en tot 

allò que afecti a l’educació en el lleure, la formació en i per al foment territorial i la 

formació en el medi natural. 

L’escola té com a principals objectius: 

1. Formar en el coneixement del medi natural a infants i joves del món rural 

català. 

2. Impulsar centres adscrits a l’escola en les zones rurals de Catalunya  

3. Formar en l’especialització de monitor  “guia intèrpret en el medi natural” 

(especialització que pot cursar si s’està en possessió del títol de Monitor i/o 

Director d’activitats de lleure de la Generalitat de Catalunya) 

4. Oferir formació continuada als col·lectius de monitors guies intèrprets i tècnics 

en conducció en activitats fisicoesportives en el medi natural. 
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3. El projecte formatiu i territorial 

3.1 El programa Naturactiva’t.- que s’adreça a nois i noies de 6 a 12 anys que té per 

finalitat educar i formar els infants en l’àmbit del medi natural. Aquest projecte  té 

dues  línies de realització: 

La primera, dins l’horari escolar, amb dues subopcions: (a) programa activitat mensual 

(sessió teòrica i sortida o només sortida)  i  (b) una activitat per cada cicle o bé per 

cada curs.  

La segona,  fora de l’horari lectiu, cada sessió té una durada d’una hora i quinze minuts. 

I s’estén durant tot el curs escolar, des de l’octubre al maig. Es treballen diferents 

temàtiques a partir de diferents blocs educatius:  

(1) Excursionisme en el medi natural i muntanya  

(2) Flora i fauna 

(3) BTT  

(4) Preparació física i salut 

(5) Formació integral 

Les sessions es plantegen de manera amena i lúdica, sent així,  els jocs i altres activitats 

cooperatives i a l’exterior, tot i que a l’hivern, es fan sessions a l’interior són les 

dinàmiques que s’utilitzen perquè els infants vagin interioritzant els conceptes i tinguin 

una activitat extracurricular que els educa, aprenen i alhora s’ho passen d’allò més bé. 

Està comprovat que tot el que s’aprèn amb emoció es grava al cervell de forma 

permanent.   

 

3.2 L’educació en el temps de lleure especialitzada.- Com a part vital del projecte de 

Coordinació Rural de Catalunya en referència al foment de l’associacionisme i 

l’educació especialitzada en el lleure i com a eina essencial per al desenvolupament de 

l’associativisme educatiu a les àrees rurals de Catalunya i com a eina fonamental de 

creixement dels i les joves i del treball per al foment dels valors en la nostra comunitat 

rural. 

 Educar i formar en l’àmbit del medi natural amb dos objectius: 

1. Educar els nostres infants i joves des de l’associativisme, espai de 

creixement personal en valors, convivència i pedagògic cercant el 

creixement i interrelació dels nostres infants i joves en el seu entorn 

immediat i el seu millor coneixement d’aquest entorn.  
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Formació + Infants i joves rurals = actiu de futur rural 

2. L’aprofitament del nostre patrimoni natural com a eina educativa i espai de 

desenvolupament  social, cultural i econòmic de futur 

3.3  Formació i cursos:  

Cursos d’especialització propis de l’Escola Catalana de medi natural: 

 Especialització com a Monitor-Guia intèrpret en el medi natural.- Aquesta 

especialització respon a una demanda històrica que des dels àmbits rurals i 

de lleure hi ha hagut i canalitzada per Coordinació rural de Catalunya, per 

tal que els monitors d’activitats d’educació en el lleure, com sempre han fet 

històricament i tots sabem que ha estat eix vital vertebrador del 

coneixement i del nostre territori i foment de la nostra identitat com a 

Catalans, puguin continuar desenvolupant la seva activitat educativa en el 

nostre medi natural com sempre s’ha fet, tot això sota la llei que regula les 

activitats d’educació en el lleure de la Generalitat de Catalunya, però fent 

un clar esment a tres factors: (1) una clara voluntat de millora qualitativa en 

la formació dels nostres monitors davant la cada vegada més exigent 

demanda. (2)  una clara voluntat de posicionar i ressituar social i 

educativament  els monitors d’activitats en el lleure com a el que realment 

són, educadors també en la nostra segona “aula” que és el medi natural i (3) 

obrir un nou espai per al treball professionalitzat d’aquest actiu vital que 

representen els monitors en el lleure en les àmbits rurals i sense “envair” 

els altres perfils professionals com són els conductors d’activitats 

fisicoesportives en el medi i/o els guies d’alta muntanya. 

Els monitors que vulguin actuar i/o treballar com a monitor-guia intèrpret rural 

en el medi natural i s’acolliran a la regulació i normativa com a monitors 

d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Generalitat de Catalunya. 

 

3.4 Formació continuada: 

ESCOLA D’ESTIU: Activitats en el medi natural muntanya per a diferents grups 

d’edat i com a complement formatiu a la tasca que ja realitzen els centres 

adscrits a l’escola catalana de medi natural  

ESCOLA D’HIVERN.- Activitats en el medi rural i natural per a joves que tenen 

com a màxim objectiu la interacció dels joves amb el medi natural i les activitats 

d’hivern a la muntanya. 

ALTRES: Activitats i cursets de formació continuada per a donar resposta a les 

necessitats dels perfils professionals de guia intèrpret i T.C. fisicoesportives en 

el medi natural.  


