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EDUCACIÓ AMBIENTAL ALS ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

El Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Natural del Cadí Moixeró formen part de la Xarxa d’Espais 

Naturals Protegits de Catalunya, són dos parcs naturals amb característiques diferents però també 

moltes similituds, es presenta una oferta conjunta perquè els objectius de l’Educació Ambiental són 

comuns i la finalitat es que a tots els espais es treballi en la mateixa línia. 

 

Els objectius de l’Educació Ambiental als Espais Naturals Protegits són: 

• Promoure els valors patrimonials (naturals i culturals) de l’espai natural protegit i la necessitat 

de la seva conservació.   

• Exposar la necessitat de gestió i protecció dels recursos naturals i paisatgístics. 

• Educar en la complexitat del medi natural, entenent els espais naturals protegits com a 

elements relacionats entre si i amb la resta del territori. 

• Dissenyar processos de participació dinàmics que permetin una nova consciència de la 

població local encaminada a un ús racional dels recursos que garanteixi la comptabilització de 

la conservació i el desenvolupament socioeconòmic. 

 

Per tal de treballar en aquesta línia, s’elabora una oferta pedagògica amb vàries propostes 

d’Educació Ambiental, són propostes innovadores que ofereixen la possibilitat d’acostar-se al Parc, 

de descobrir-lo i conèixer el que hi passa, utilitzant tots els sentits i els recursos que ens ofereix 

l’entorn, i així aconseguir establir bones relacions entre la protecció i conservació de l’espai i les 

activitats que s’hi duen a terme. 

 

L’ ASSOCIACIO LA SORELLONA 

L’associació la Sorellona és l’entitat adjudicatària del servei d’assistència tècnica pel servei 

d’informació i educació ambiental al Parc Natural de l’Alt Pirineu i Cadí Moixeró. La gestió d’aquest 

espai inclou activitats d’educació ambiental per escolars, a desenvolupar durant les anualitats de 

2017 i 2018.  

 

L’associació neix el 2013 a Girona a partir d’un equip integrat per biòlegs, ambientòlegs i altres titulats 

en el camp de la gestió de recursos naturals, i alhora també amb una llarga experiència i acreditació 

en l’àmbit de l’educació en el lleure i l’educació ambiental. El nostre principal actiu és un bon 

coneixement del medi natural i de les tècniques d’estudi més adequades a cada cas, gràcies a 

l’experiència acumulada en projectes de gestió i seguiment de la biodiversitat, desenvolupats a molts 

racons del nostre territori. 

Fa uns anys que l’entitat treballa en el disseny i realització de diverses activitats d’educació ambiental, 

que tenen com a objectiu principal la descoberta de la natura. 

 

Des de l’inici de l’associació fins el moment actual la Sorellona ha desenvolupat gran varietat 

d’activitats, sempre amb l’objectiu d’aprendre a la natura, de la natura i sobre la natura, basant-nos 

sobretot en el medi fluvial i la ciència per a tots els públics.  

 

 



 

 

PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Tipus Activitat Destinataris Lloc 

Sortida a la 

natura 

ELS SECRETS DEL PARC NATURAL Educació Primària PNCM i PNAP 

INTRODUCCIÓ AL MÈTODE CIENTÍFIC 
Educació Secundària 

i Batxillerat 
PNCM i PNAP 

Taller 
AIXÒ ÉS UN PARC NATURAL 

Educació Primària 

Educació Secundària 

i Batxillerat 
PNCM i PNAP 

TALLER A LA CARTA Tots els públics 

Senderisme 

interpretatiu 

EL PARC AMB ELS 5 SENTITS Educació Primària PNCM i PNAP 

QUÈ FEM AL PARC? 
Educació Secundària 

i Batxillerat 
PNCM i PNAP 

DESCOBRINT EL PARC EN FORMAT RELAXAT Tots els públics PNCM i PNAP 

 

TIPOLOGIA ACTIVITATS 

En la següent proposta hi ha tres tipus d’activitats, cada un es pot realitzar tant al Parc Natural de 

l’Alt Pirineu com al Parc Natural del Cadí Moixeró.  

 

Sortida a la natura: Itinerari guiat per un educador ambiental per un espai dins la zona del Parc 

Natural. Durant l’itinerari es duran a terme diferents activitats breus en base a l’observació, sensació, 

percepció i experimentació, que ajudaran a l’alumne o visitant a descobrir diferents aspectes 

característics d’aquest indret. 

 

Taller educatiu: Presentació del Parc Natural, posada en comú de coneixements i accions que es fan 

en un espai natural. Desprès es fa una activitat/dinàmica per descobrir aquelles accions que es poden 

fer i no es poden fer dins un espai protegit. El taller es pot realitzar en una aula o al pati del centre 

educatiu, tot i que també es pot realitzar fora del centre, a l’aire lliure. 

 

Senderisme interpretatiu: Itinerari guiat per un educador ambiental dins la zona de protecció de 

Parc Natural. Itinerari per caminar i observar els diferents elements del paisatge que es poden anar 

trobant, i en base això aprendre i comprendre les relacions entre aquests elements i els elements 

externs, és a dir les persones.  

Aquests itineraris es poden adaptar a una temàtica concreta (ocells, rastres animals, bolets, impacte 

humà...). 



 

 

ELS SECRETS DEL PARC NATURAL 
 

 

Breu introducció 

Itinerari de descoberta de l’entorn proper a l’escola o un itinerari senyalitzat del Parc Natural en que 

els alumnes, acompanyats d’educadors ambientals i en base a l’observació, l’experimentació, les 

sensacions i percepcions, coneixeran els elements més importants d’un Espai Natural Protegit i 

analitzaran el perquè de la seva protecció. 

 

Objectius 

- Conèixer la xarxa d’espais naturals protegits de Catalunya i el seu sistema de gestió. 

- Analitzar els elements que formen un ecosistema i les seves relacions i adaptacions.  

- Descobrir la flora i fauna característica dels hàbitats propers (boscos, fluvials, prats...) 

- Interpretar l’empremta humana al territori, les accions i impactes. 

- Promoure el respecte per l’entorn i envers els companys.  

- Fomentar la participació i el treball en grup. 

 

Descripció 

A l’inici de l’activitat es fa una breu presentació dels Espais Naturals Protegits de Catalunya i en 

concret del Parc Natural del Cadi Moixeró i l’Alt Pirineu (que són els parcs més propers). 

La sortida consisteix en realitzar un itinerari a peu per un entorn natural proper a l’escola o realitzar 

un itinerari senyalitzat del Parc Natural. La sortida seguirà un fil conductor, presentat pels educadors 

abans de començar. D’aquesta manera els alumnes treballaran els continguts establerts realitzant 

activitats divertides tipus jocs o gimcana.  

Els alumnes treballaran en grups i en base a la descoberta, l’observació, la sensació i la percepció de 

l’entorn. 

Descobriran els elements que formen un ecosistema i les relacions que s’estableixen entre aquests, i 

quins animals i plantes habiten un Parc Natural, si no es deixen veure segur que han deixat molts 

rastres pel camí que es podran observar i analitzar. 

El fet de treballar en grups reduïts facilitarà la interacció i l’aportació d’idees i comentaris per part de  

tots els alumnes. I també potenciarà la discussió i intercanvi d’opinions, de manera que en base a 

una bona argumentació s’hauran de posar d’acord i arribar a un consens. 

 

Material 

L’equip d’educadors portarà el material necessari per realitzar les activitats, així com el material 

d’investigació (binocles, brúixoles, pots de mostres, lupes, bosses...) i material gràfic (mapes, guies i 

fitxes identificatives). 

Els alumnes i mestres acompanyants hauran de portar calçat còmode per caminar, una jaqueta 

impermeable, aigua i els àpats necessaris en funció de l’horari de sortida concretat. 

 

Tipologia Sortida a la natura (PNAP i PNCM) 

Destinataris Educació Primària 

Durada 7 hores 

Lloc Itinerari proper a l’escola 



 

 

Continguts 

- Definició de parc natural. 

- Identificació de fauna característica del Parc. 

- Adaptacions i característiques de la flora del Parc. 

- Els cicles vitals de la natura. 

- L’empremta humana en un espai natural. 

 

Mètode avaluació 

Per tal de poder avaluar bé l’activitat i els educadors, al final de la sortida es donarà al professorat un 

petit qüestionari, on també es podran fer esmenes i observacions per a millorar i aprofundir en 

aquells aspectes que es considerin oportuns.  

També es realitzarà una dinàmica d’avaluació amb els alumnes, per tal que els educadors puguin 

recollir les opinions d’aquests sobre les diferents parts de l’activitat.  

 

Observacions 

� L’activitat es adaptable a tots els nivells d’Educació Primària i a diferents espais, segons convingui. 

� La durada de l'activitat pot ser de mig dia o de tot el dia, fent una parada per esmorzar i per dinar, 

aquesta pot ser modificada si l'equip docent ho veiés convenient. 

� Un cop es concreti la data de l’activitat s’enviarà al centre un programa definitiu i específic pel 

centre participant. 

� Hi ha la possibilitat de complementar la sortida amb un taller previ o posterior a la sortida sobre 

el concepte de Parc Natural, i la normativa que regeix aquesta figura. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓ AL MÈTODE CIENTÍFIC  

(inventari forestal o estudi fluvial) 

 

Breu introducció 

Aquesta activitat servirà per introduir als alumnes al mètode científic, com es realitza un estudi o 

inventari, quines tècniques s’utilitzen, quin material es fa servir, la importància de la rigorositat i una 

bona recollida de les dades.  

Es proposen dues activitats per descobrir la metodologia científica: un inventari forestal o un estudi 

fluvial amb captura de fauna. 

 

Objectius 

- Conèixer la xarxa d’espais naturals protegits de Catalunya i el sistema de gestió. 

- Descobrir la flora i fauna característica dels hàbitats propers (boscos, fluvials, prats...) 

- Interpretar l’empremta humana al territori, les accions i impactes. 

- Introduir el mètode científic. 

- Analitzar les adaptacions de la fauna vertebrada al medi aquàtic fluvial. 

- Analitzar les adaptacions de la vegetació a les condicions climàtiques. 

- Fomentar el contacte directe dels participants amb la natura, tot incentivant l’esperit 
d’investigació. 

- Promoure el respecte per l’entorn i envers els companys.  

- Fomentar la participació i el treball en grup. 

 

Descripció 

Inventari forestal 

La sortida consisteix en caminar fins a un bosc proper a l’escola per realitzar un inventari forestal. 

Abans de començar es fa una breu presentació dels Espais Naturals Protegits de Catalunya i en 

concret del Parc Natural del Cadi Moixeró i l’Alt Pirineu (que són els parcs més propers). 

Durant l’aproximació a la zona d’estudi, els alumnes podran observar el bosc i quins són alguns dels 

factors que donen forma al paisatge. 

Un cop al lloc, es faran grups de treball i es delimitaran les parcel·les per estudiar. Es farà una 

presentació del mètode científic que es fa servir per fer un inventari forestal, i cada grup haurà de 

realitzar el treball a la seva parcel·la, prendre les dades i finalment compartir-les amb la resta dels 

grups. A més a més també es poden posar en pràctica altres mètodes de mostreig (artròpodes, 

ocells...) si s’escau i es donen les condicions per fer-ho (cal concretar-ho).  

Quan es tinguin totes les dades recollides i contrastades, cada grup haurà d’extreure conclusions 

sobre l’estat del bosc i les modificacions que va patint el paisatge al llarg del temps. 

 

 

Tipologia Sortida a la natura (PNAP i PNCM) 

Destinataris Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 

Durada 7 hores 

Lloc Treball de camp en un espai proper a l’escola 



 

 

Estudi fluvial 

Abans de començar es fa una breu presentació dels Espais Naturals Protegits de Catalunya i en 

concret del Parc Natural del Cadi Moixeró i l’Alt Pirineu (que són els parcs més propers). 

Durant l’aproximació a la zona d’estudi, els alumnes podran observar el bosc de ribera i quins són 

alguns dels factors que donen forma al paisatge fluvial. 

El taller consta de tres parts: els vertebrats, els invertebrats i el mostreig, en funció del grup i nombre 

de participants s’adaptarà l’ordre del taller. Es durà a terme una identificació de les espècies, i el 

reconeixement dels seus trets principals a nivell morfològic i biològic.  

Mostreig: Es facilitarà als participants material tècnic necessari perquè tots puguin acostar-se al riu i 

extreure mostres reals què desprès podran analitzar, utilitzant diferents tècniques. 

 

Material 

L’equip d’educadors portarà el material necessari per realitzar les activitats, així com el material 

d’investigació (binocles, brúixoles, pots de mostres, lupes, bosses...) i material gràfic (mapes, guies i 

fitxes identificatives). 

Els alumnes i mestres acompanyants hauran de portar calçat còmode per caminar, una jaqueta 

impermeable, aigua i els àpats necessaris en funció de l’horari de sortida concretat. 

En el cas del taller de riu, els alumnes poden portar botes d’aigua, tot i que no és obligatori per a 

realitzar l’activitat. 

 

Continguts 

- Definició i normativa d’un Parc Natural. 

- Espècies característiques de la flora i fauna del Parc. 

- L’inventari forestal. 

- La pesca amb camaroneres. 

- L’empremta humana en un espai natural. 

 

Mètode avaluació 

Per tal de poder avaluar bé l’activitat i els educadors, al final de la sortida es donarà al professorat un 

petit qüestionari, on també es podran fer esmenes i observacions per a millorar i aprofundir en 

aquells aspectes que es considerin oportuns.  

També es realitzarà una dinàmica d’avaluació amb els alumnes, per tal que els educadors puguin 

recollir les opinions d’aquests sobre les diferents parts de l’activitat.  

 

Observacions 

� L’activitat es adaptable a tots els nivells d’Educació Secundària i Batxillerat i es pot realitzar a 

diferents espais, segons convingui. 

� La durada de l'activitat és de mig dia o tot el dia, s’adaptarà a les necessitats de cada grup. 

� Un cop es concreti la data de l’activitat s’enviarà al centre un programa definitiu i específic pel 

centre participant. 

� Hi ha la possibilitat de complementar la sortida amb un taller previ o posterior a la sortida sobre 

el concepte de Parc Natural, i la normativa que regeix aquesta figura. 

 



 

 

AIXÒ ÉS UN PARC NATURAL 

 

Breu introducció 

El taller consisteix en fer una breu presentació del Parc en base als coneixements previs dels 

participants, i una dinàmica tipus joc sobre que es pot fer i que no es pot fer en un espai protegit. 

S’acaba la sessió fent una reflexió sobre com és l’espai i com ens agradaria que fos. Normalment es 

realitzarà al centre educatiu, es pot fer en una aula o en un espai obert (en cas de bones condicions 

climatològiques).  

 

Objectius 

- Recollir els coneixements previs sobre el Parc Natural del Cadí Moixeró i/o Alt Pirineu. 

- Donar a conèixer el PNCM i/o PNAP: límits geogràfics, figures de protecció, els seus principals 

ecosistemes i la influència de l’ésser humà durant els últims segles. 

- Despertar interès als participants per conèixer els racons del Parc Natural. 

- Reflexionar sobre les actuacions que podem i no podem fer en funció de la zona del parc on 

ens trobem.  

- Promoure el respecte per l’entorn i envers els companys.  

- Fomentar la participació i el treball en grup. 

 

Descripció 

Es començarà l’activitat realitzant una xerrada de presentació del Parc i les seves característiques 

principals. 

Algunes teories en matèria d’educació demostren que és imprescindible partir de la base de la seva 

experiència i coneixements, per tant, la sessió comença per recollir els coneixements previs que 

tenen sobre el Parc Natural els alumnes, des d’indrets que coneixen fins a certs detalls més tècnics 

que poden haver llegit o treballat en alguna altra sortida a l’entorn. Aquests es classifiquen en tres 

grans grups: valors naturals, valors culturals i empremta humana.  

A partir de la presentació es dibuixa el perfil del Parc, donant quatre pinzellades generals, sobre les 

temàtiques amb les quals s’han classificat els coneixements previs dels alumnes per tal de reforçar 

certs aspectes que ja saben i que els generi més inquietud. Fent una diferenciació clara dels diferents 

nivell de protecció que hi ha al Parc i en quines zones es troben; flora, un resum sobre flora, fauna, 

geologia i factors climàtics que fan del Parc un indret tant especial; i finalment, un repàs sobre com 

l’ésser humà ha anat transformant el paisatge durant els darrers segles.  

Després de la presentació i com a resum i valoració de l’activitat es proposa una dinàmica en petits 

grups mitjançant la qual els participants hauran d’ordenar una sèrie d’accions en funció de si es 

poden o no es poden fer també depenent de la zona del Parc on se’ls proposa fer-les i la protecció 

assignada a aquell emplaçament.  

 

 

Tipologia Taller educatiu en equipaments externs 

Destinataris Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 

Durada 4 hores 

Lloc Al centre educatiu o en un espai proper al centre 



 

 

Material 

L’equip d’educadors portarà el material necessari per realitzar el taller: presentació introductòria 

(format digital), ordinador i projector (si és necessari), material gràfic (mapes, guies i fitxes 

identificatives), material fungible per la dinàmica i jocs de cartes. 

 

Continguts 

- Concepte Parc Natural. 

- Figures de protecció dels Espais Naturals Protegits. 

- Els valors naturals i culturals del PNCM i PNAP. 

- La gestió d’un Espai Natural Protegit. 

- Les activitats humanes dins un Parc Natural. 

 

Mètode avaluació 

Per tal de poder avaluar bé l’activitat i els educadors, al final de l’activitat es donarà al professorat un 

petit qüestionari, on també es podran fer esmenes i observacions per a millorar i aprofundir en 

aquells aspectes que es considerin oportuns.  

També es realitzarà una dinàmica d’avaluació amb els alumnes, per tal que els educadors puguin 

recollir les opinions d’aquests sobre les diferents parts de l’activitat.  

 

Observacions 

� L’activitat es adaptable a totes les etapes educatives. 

� La durada de l'activitat pot variar en funció d’on es realitzi l’activitat. 

� Un cop es concreti la data de l’activitat s’enviarà al centre un programa definitiu i específic pel 

centre participant. 



 

 

TALLER A LA CARTA 

 

Breu introducció 

Els tallers a la carta és una activitat que s’elabora en base a les necessitats o inquietuds de cada grup 

de destinataris.  

La proposta es divideix en dues parts: la primera part consisteix en una breu presentació del Parc 

Natural, serà en format joc per als més petits i en format xerrada/col·loqui pel públic més jove o 

adult. I a la segona part es desenvoluparà el taller per treballar aquella temàtica relacionada amb el 

Parc Natural que ha escollit el grup destinatari. El taller pot realitzar-se dins un espai tancat o en un 

espai obert en funció de les necessitats. 

 

Objectius 

- Donar a conèixer el PNCM i/o PNAP: límits geogràfics, figures de protecció, els seus principals 

ecosistemes i la influència de l’ésser humà durant els últims segles. 

- Despertar interès als participants per conèixer els racons del Parc Natural. 

- Reflexionar sobre les actuacions que podem i no podem fer en funció de la zona del parc on 

ens trobem.  

- Estimular la imaginació, els treballs manuals i la paciència en base a un repte comú. 

- Promoure el respecte per l’entorn i envers els companys.  

- Fomentar la participació i el treball en grup. 

 

Descripció 

A la primera part del taller es fa una breu presentació dels Espais Naturals Protegits de Catalunya i en 

concret del Parc Natural del Cadi Moixeró i l’Alt Pirineu (que són els parcs més propers). 

La segona part del taller s’organitzarà en funció de la demanda del grup, es poden desenvolupar tot 

tipus de tallers, més manuals, dinàmiques de grup, debats, jocs...i es relacionarà amb la temàtica que 

es vulgui treballar. 

L’equip d’educadors enviarà una proposta del format de l’activitat prèviament al dia reservat. 

Alguns exemples de tallers realitzats: joc de rol els actors del parc, gimcana d’orientació, menjadores 

per ocells, paper reciclat, becs d’ocells, descoberta del riu - peixos i macroinvertebrats, land art... 

 

Material 

L’equip d’educadors portarà el material necessari per realitzar el taller, així com material gràfic 

(mapes, guies i fitxes identificatives) per complementar l’activitat. 

En funció del tipus de taller escollit, els participants hauran de portar algun tipus de vestimenta o 

material extraordinari per realitzar la manualitat.  

Això es concretarà amb el programa i format d’activitat. 

 

 

Tipologia Taller educatiu en equipaments externs 

Destinataris Tots els públics 

Durada 4 hores 

Lloc Centres educatius, Equipaments del Parc Natural, altres equipaments o espais. 



 

 

Continguts 

- Concepte Parc Natural. 

- Figures de protecció dels Espais Naturals Protegits. 

- Els valors naturals i culturals del PNCM i PNAP. 

- Les activitats humanes dins un Parc Natural. 

 

Mètode avaluació 

Per tal de poder avaluar bé l’activitat i els educadors, al final de la sortida es donarà un petit 

qüestionari, on també es podran fer esmenes i observacions per a millorar i aprofundir en aquells 

aspectes que es considerin oportuns.  

 

Observacions 

� L’activitat va dirigida a tots els públics, en el cas de públic escolar, cal fer una reunió prèvia per 

concretar continguts que es vulguin treballar específicament. 

� La durada de l'activitat és de mig dia, poden ser al matí o a la tarda. 

� Un cop es concreti la data de l’activitat s’enviarà al centre un programa definitiu i específic pel 

grup participant. 

� Hi ha la possibilitat de complementar el taller amb una sortida o itinerari, el mateix dia o un altre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL PARC AMB ELS 5 SENTITS 

 

Breu introducció 

Caminada de descoberta del Parc Natural resseguint un itinerari senyalitzat en què els participants 

descobriran diferents aspectes de l’espai natural a través dels seus sentits.  

 

Objectius 

- Donar a conèixer el Parc Natural: límits geogràfics i els seus principals ecosistemes.  
- Descobrir la flora i fauna característica dels hàbitats propers utilitzant els sentits.  
- Potenciar l’observació, la sensació i la percepció com a elements que faciliten el coneixement. 
- Promoure la interacció i el descobriment d’un espai desconegut. 
- Fomentar el contacte directe dels participants amb la natura, tot incentivant l’esperit 

d’investigació. 
- Promoure el respecte per l’entorn i envers la resta d’éssers vius.  

 

Descripció 

Abans de començar l’itinerari es fa una breu presentació del Parc Natural i dels elements més 

singulars i d’especial conservació. Per començar a introduir la temàtica de l’activitat es pregunta als 

participants quins són els seus sentits i si estan preparats per utilitzar-los per descobrir un espai 

natural.  

Durant l’itinerari (que sempre que es pugui serà circular), es faran 5 parades, i a cada una es 

proposarà una activitat, en que s’haurà d’utilitzar un sentit diferent en cadascuna d’elles.  

S’escolliran els indrets més adients on realitzar les activitats referents a la vista, el tacte, l’oïda, 

l’olfacte i el gust. Però a més, durant l’itinerari es poden realitzar altres parades en cas de trobar 

rastres d’animals, en cas de passar per algun mirador o per tal de resoldre les inquietuds dels 

participants. 

 

Material 

L’equip d’educadors portarà el material necessari per realitzar les activitats, així com el material 

d’investigació (binocles, brúixoles, pots de mostres, lupes, bosses...) i material gràfic (mapes, guies i 

fitxes identificatives). 

Els participants hauran de portar calçat còmode per caminar, una jaqueta impermeable, aigua i els 

àpats necessaris en funció de l’horari de sortida concretat. 

 

Continguts 

- Concepte Parc Natural. 

- Figures de protecció dels Espais Naturals Protegits. 

- Els valors naturals i culturals del PNCM i PNAP. 

- Les activitats humanes dins un Parc Natural. 

- Els cicles vitals de la natura. 

Tipologia Senderisme interpretatiu 

Destinataris Educació Primària 

Durada 7 hores 

Lloc Al centre educatiu o en un espai proper al centre 



 

 

 

Mètode avaluació 

Per tal de poder avaluar bé l’activitat i els educadors, al final de la sortida es donarà un petit 

qüestionari, on també es podran fer esmenes i observacions per a millorar i aprofundir en aquells 

aspectes que es considerin oportuns.  

 

Observacions 

� L’activitat va dirigida a alumnes d’Educació Primària, però es pot adaptar a altres públics. 

� La durada de l'activitat és de tot el dia, fent una parada per esmorzar i per dinar. 

� Un cop es concreti la data de l’activitat s’enviarà al centre un programa definitiu i específic pel 

grup participant. 

� Hi ha la possibilitat de complementar la sortida amb un taller previ o posterior a la sortida sobre 

el concepte de Parc Natural, i la normativa que regeix aquesta figura. 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUÈ FEM AL PARC? 

 

Breu introducció 

Sortida de descoberta del Parc Natural resseguint un itinerari senyalitzat del Parc Natural en que els 

participants aprendran i descobriran diferents aspectes de l’espai natural en base a l’observació del 

paisatge i la presentació dels actors que actuen al Parc. 

 

Objectius 

- Conèixer la xarxa d’espais naturals protegits de Catalunya i el seu sistema de gestió. 

- Donar a conèixer el PNCM i/o PNAP: límits geogràfics, figures de protecció, els seus principals 

ecosistemes i la influència de l’ésser humà durant els últims segles. 

- Descobrir la flora i fauna característica dels hàbitats propers (boscos, fluvials, prats...) 

- Interpretar l’empremta humana al territori, les accions i impactes. 

- Fomentar el contacte directe amb la natura, tot incentivant l’esperit d’investigació. 

- Desenvolupar la curiositat, l’interès i el respecte per l’entorn natural. 

 

Descripció 

A l’inici de l’activitat es fa una breu presentació dels Espais Naturals Protegits de Catalunya i en 

concret del Parc Natural del Cadi Moixeró i l’Alt Pirineu (que són els parcs més propers). 

Aquesta sortida a la natura per joves d’educació secundària obligatòria i Batxillerat consisteix en 

descobrir i identificar sobre el terreny els elements naturals, històrics i socials que modelen el 

paisatge del Parc Natural.  

Durant l’itinerari, i en base a l’observació de l’entorn s’aniran presentant els diferents actors que 

viuen, treballen i gestionen un espai natural. 

La observació i interpretació del paisatge permetrà als alumnes generar hipòtesis per descobrir els 

canvis en el paisatge propiciats per les interaccions ambientals i culturals.  

Per acabar i treballant en petits grups, s’elabora un esquema amb els diferents elements interpretats 

del Parc i les relacions entre els actors que en fan un ús. 

Totes aquestes descobertes es fan a partir de l’observació directa, amb l’ajuda d’algunes dinàmiques 

per amenitzar les explicacions més complexes. Durant tot el recorregut, els alumnes disposaran de 

binocles per poder analitzar amb detall el paisatge.  

Material 

L’equip d’educadors portarà el material necessari per realitzar les activitats, així com el material 

d’investigació (binocles, brúixoles, pots de mostres, lupes, bosses...) i material gràfic (mapes, guies i 

fitxes identificatives). 

Els alumnes i mestres acompanyants hauran de portar calçat còmode per caminar, una jaqueta 

impermeable, aigua i els àpats necessaris en funció de l’horari de sortida concretat. 

 

Tipologia Senderisme interpretatiu 

Destinataris Educació Secundària i Batxillerat 

Durada 7 hores 

Lloc Itinerari del Parc o itinerari proper al centre educatiu 



 

 

Continguts 

- Concepte Parc Natural. 

- Figures de protecció i actors dels Espais Naturals Protegits. 

- Els elements del paisatge. 

- Els valors naturals i culturals del PNCM i PNAP. 

- Les activitats humanes dins un Parc Natural. 

- Els cicles vitals de la natura. 

 

Mètode avaluació 

Per tal de poder avaluar bé l’activitat i els educadors, al final de la sortida es donarà un petit 

qüestionari, on també es podran fer esmenes i observacions per a millorar i aprofundir en aquells 

aspectes que es considerin oportuns.  

 

Observacions 

� L’activitat va dirigida a alumnes d’Educació Secundària i Batxillerat, però es pot adaptar a altres 

públics. 

� La durada de l'activitat és de tot el dia, fent una parada per esmorzar i per dinar. 

� Un cop es concreti la data de l’activitat s’enviarà al centre un programa definitiu i específic pel 

grup participant. 

� Hi ha la possibilitat de complementar la sortida amb un taller previ o posterior a la sortida sobre 

el concepte de Parc Natural, i la normativa que regeix aquesta figura. 



 

 

DESCOBRINT EL PARC EN FORMAT RELAXAT 

 

Breu introducció 

Caminada de descoberta del Parc Natural resseguint un itinerari senyalitzat del Parc Natural en que 

els participants aprendran i descobriran diferents aspectes de l’espai natural en base a aquells 

elements que es trobin durant la jornada. 

 

Objectius 

- Conèixer la xarxa d’espais naturals protegits de Catalunya i el seu sistema de gestió. 

- Descobrir la flora i fauna característica dels hàbitats propers (boscos, fluvials, prats...) 

- Interpretar l’empremta humana al territori, les accions i impactes. 

- Desenvolupar la curiositat, l’interès i el respecte per l’entorn natural. 

- Promoure el respecte per l’entorn i envers la resta d’éssers vius.  
 

Descripció 

A l’inici de l’activitat es fa una breu presentació dels Espais Naturals Protegits de Catalunya i en 

concret del Parc Natural del Cadi Moixeró i l’Alt Pirineu (que són els parcs més propers). 

Es una sortida per caminar i anar descobrint els elements més característics del paisatge, a un pas 

tranquil, s’aniran fent parades per comentar i explicar conceptes que els propis participants tinguin 

curiositat per conèixer. 

Durant l’itinerari s’aniran introduint conceptes del medi natural, explicant quines actuacions es 

poden fer i no es poden fer en un espai natural. 

Al final de l’itinerari es proposa fer un debat sobre el sistema de gestió de l’espai natural i la 

necessitat de conservació i preservació d’aquest. 

 

Material 

L’equip d’educadors portarà el material necessari per realitzar les activitats, així com el material 

d’investigació (binocles, brúixoles, pots de mostres, lupes, bosses...) i material gràfic (mapes, guies i 

fitxes identificatives). 

Els participants hauran de portar calçat còmode per caminar, una jaqueta impermeable, aigua i els 

àpats necessaris en funció de l’horari de sortida concretat. 

 

Continguts 

- Concepte Parc Natural. 

- Figures de protecció dels Espais Naturals Protegits. 

- Els valors naturals i culturals del PNCM i PNAP. 

- Les activitats humanes dins un Parc Natural. 

- Els cicles vitals de la natura. 

 

Tipologia Senderisme interpretatiu 

Destinataris Tots els públics 

Durada 7 hores 

Lloc Itinerari senyalitzat del PNAP o PNCM 



 

 

Mètode avaluació 

Per tal de poder avaluar bé l’activitat i els educadors, al final de la sortida es donarà un petit 

qüestionari, on també es podran fer esmenes i observacions per a millorar i aprofundir en aquells 

aspectes que es considerin oportuns.  

 

Observacions 

� L’activitat va dirigida a tots els públics, en el cas de públic escolar, cal fer una reunió prèvia per 

concretar continguts que es vulguin treballar específicament. 

� La durada de l'activitat és de tot el dia, fent una parada per esmorzar i per dinar. 

� Hi ha la possibilitat de complementar la sortida amb un taller previ o posterior a la sortida sobre 

el concepte de Parc Natural, i la normativa que regeix aquesta figura. 

 


