
  untculturitzat! 
 

   Posa’t a prova amb aquest   

 test i demostra que tens     

 cultura excursionista!  

   RESPOSTES 

Amb el suport:  



 

 

1) Quan et dóna la pájara vol dir que ...   A   /   B  /   C  
 

2) Quantes muntanyes de Catalunya superen els 3000 metres d’alçada?    A   /   B   /   C    

 

3) Quina és la muntanya més alta dels Pirineus?    A   /   B   /   C    

 

4) Quin poeta català és conegut no només per la seva poesia sinó també per les seves 

gestes excursionistes als Pirineus?      A   /   B   /   C     
 

5) Saps identificar aquests paisatges i muntanyes de la nostra terra?  

A)  llac de Sant Maurici amb la mítica muntanya dels Encantats. Parc Nacional d’Aigües 
Tortes Sant Maurici. Província de Lleida  

B) Cim de la Mola al massís de Sant Llorenç del Munt, parc natural. És un dels indrets més 
característics de la serralada prelitoral. Província de Barcelona.  

C)  Tram entre Llançà i port de la Selva dels camins de Ronda de la Costa Brava. Província 
de Girona.  

D)  Parc natural del Delta de l’Ebre. Província de Tarragona.  

6) La muntanya té el seu propi vocabulari, el coneixes???  
 

A)  Coronar. Arribar a el cim després d’una ascensió. 
B) GR. Inicials de Gran Recorregut. que salva grans distàncies per un relleu muntanyenc  

C) Fita. Senyal normalment format per un conjunt de pedres apilades que serveixen com 
balisa d’un itinerari. 

D) Pas de cavall. Pas per una roca allargada i afilada que convida a ser superada a cavall 

E) Dragonera . Tros de corda, corretja o cinta per a subjectar al canell el piolet o el bas-

tó i no perdre’l 

F). Enforcall. Punt on concorren dos camins, rius, torrents, etc. 

G) Marrada. Camí que fa volta, que no va dret d'un punt a un altre. Contrari de drece-

ra.  

7) Com va el teu nivell d’interpretació de mapes?  
 

A)  El cim més alt.  

B)  segon cim més alt 

C)  Coll 

D)  Per on baixarà l'aigua si plou molt fort  

E)  Carena 

 

8) Si ets un bon explorador segur que reconeixes aquestes petjades.... 

A)  Porc Senglar 

B)  Esquirol 

C)  Ós Panda 

 

9) Què NO faries en aquesta situació?      A   /   B   /   C   

Evitarem córrer perquè el corrent d’aire que es produeix pot atraure els llamps i, evita-
rem refugiar-nos sota els arbres aïllats perquè són diana pels llamps.  

10) Col·loca aquests objectes dins la motxilla 

 

 Zona blava  Màrfega, Capelina  
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Zona vermella Bossa ganyips, lot 

________________________________________________________________________________ 
 

 Zona verda roba Recanvi i menjar 

________________________________________________________________________________ 
 

 Zona groga sac 

________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS DE LA TEVA PUNTUACIÓ 

Si has obtingut entre 25 i 31 punts ets Araceli Segarra! O sigui un 

crac! L’enveja de tots els monis de l’esplai. Molt bé! segueix per 

aquest camí i comparteix els teus coneixements! 

Si has obtingut entre 10 i 25 punts, goita! No vas pas 

malament....però et cal millorar. Posa’t les piles  i aprofi-

ta la formació de la Fede!   

Si has obtingut menys de 10 punts fes-t’ho mirar!!!!el teu grup 

d’infants t’agrairà molt que comencis a apassionar-te per la 

natura i et formis quan abans millor!!! 


