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Dos quaderns didàctics perquè l’alumnat 
de la Cerdanya aprengui més sobre el seu 
territori 
 
El projecte és un encàrrec del Consell Comarcal de la Cerdanya, que els 

distribuirà pels diversos centres educatius de la comarca | Formen part de la 

col·lecció “Una comarca per conèixer”, que ja consta de 4 quaderns sobre el 

Bages 

 
 

Clicar les imatges  
 
Cerdanya, una c
per conèixer 
 
 
Autor: Josep Antoni Serra 
 
Pàgines: 24 (en blanc i negre) 
Format:  21 x 29,7 cm 
Tiratge: 500 exemplars 
ISBN La comarca:  

978-84-92571-56-7 
ISBN Medi natural: 

978-84-92571-57-4 
 
 
 
 
 
 
 
Per encàrrec del Consell Comarcal de la Cerdanya, Zenobita edicions publica el 

material didàctic Cerdanya, una comarca per conèixer, dos quaderns adreçats a 

l’alumnat de cicle mitjà i superior de primària que expliquen diversos aspectes de la 

geografia física, humana, econòmica i social de la comarca mitjançant diversos 

exercicis i il·lustracions. Aquest material forma part de la col·lecció Una comarca per 

conèixer que ja conté quatre quaderns dedicats a la comarca del Bages. 

http://www.zenobitaedicions.com/�
http://www.zenobitaedicions.com/publicacio.php?op=7&id=133�
http://www.zenobitaedicions.com/publicacio.php?op=7&id=132�
http://www.zenobitaedicions.com/autors.php?id=2
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El primer dels quaderns, La comarca, consta de quatre apartats que expliquen “On 

som?”, “Quants pobles?”, “Els mitjans de transport” i “Els mitjans de comunicació”. 

Concretament, els alumnes aprendran a diferenciar les comarques d’interior, de 

muntanya i de litoral; els diferents pobles que rodegen la Cerdanya; les carreteres que es 

fan servir per desplaçar-s’hi i per sortir de la comarca; quins altres sistemes de transport 

hi ha, i la quantitat de mitjans de comunicació que es troben a la zona. 

 

Per altra banda, el segon quadern Medi natural està format pels apartats “El relleu”, 

“Les aigües”, “El clima” i “Vegetació i fauna”. Amb aquest quadern l’alumnat 

coneixerà la formació de la plana cerdana i les seves característiques,  els massissos que 

s’hi poden trobar, la varietat en el paisatge i la vegetació, les diverses valls, el recorregut 

del riu Segre i els seus afluents, els estanys i les peculiaritats del clima. 

 

Així doncs, l’alumnat aprendrà tots aquests interessants continguts mitjançant les 

explicacions planeres i els diversos exercicis didàctics adaptats a l’edat dels infants a fi 

que acabin coneixen millor el seu territori. 

 

Els quaderns s’han publicat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Puigcerdà i la 

Diputació de Girona i serà el Consell Comarcal de la Cerdanya l’encarregat de repartir-

los pels centres educatius de la comarca.  
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