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Descripció de l’activitat
Caminada de descoberta pel Cap de Creus resseguint
un itinerari dins el Parc Natural en que els participants
descobriran diferents aspectes de l’espai natural en
base a aquells elements que es trobin durant la
jornada.

A l’inici de l’activitat es fa una breu presentació dels
Espais Naturals Protegits de Catalunya i en concret del
Parc Natural de Cap de Creus.

Es tracta d’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. A més de fer parades per observació de
fauna, flora, formacions geològiques, dòlmens, parets
de pedra seca, el relleu o altres elements que tinguin
un paper important en els ecosistemes i la història del
Parc.

Durant l’itinerari s’aniran introduint conceptes de medi
natural, explicant quines actuacions es poden fer i no
es poden fer en un espai natural i les dificultats que
s’afronten durant el procés de gestió dels espais
naturals a Catalunya.

DESCOBERTA DEL PARC NATURAL DE CAP DE CREUS

Temàtica Ecosistemes
i processos

Tipus d’activitat Senderisme
interpretatiu

Durada ½ dia

Lloc de realització A concretar
amb el grup

Objectius
� Conèixer la xarxa d’espais naturals protegits de Catalunya i el seu sistema de gestió, fent especial incís en els

de l’Empordà.

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

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

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

Públic
Familiar
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Descripció de l’activitat
Caminada de descoberta pel Cap de Creus resseguint
un itinerari senyalitzat en què els participants
descobriran diferents aspectes de l’espai natural a
través dels seus sentits.

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 es fa una volta circular durant la qual
es realitzen 5 activitats, utilitzant un sentit diferent en
cadascuna d’elles. El sisè sentit és l’únic que cal fer
servir en totes les proves però que no té una prova
específica. Us animeu a descobrir-lo?

S’escullen 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.

EL PARC AMB ELS 6 SENTITS

Temàtica Flora i fauna

Tipus d’activitat Sortida de descoberta

Durada ½ dia

Lloc de realització A concretar
amb el grup

Objectius
� 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.

Públic
Familiar
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Descripció de l’activitat
Caminada de descoberta per la Reserva Natural Integral
de la punta del Cap de Creus en la que els participants
podran gaudir d’un passeig pel pla de Tudela amb la llum
característica de quan arriba el moment de la posta de Sol,
moment ideal per fotografiar aquestes formacions
geològiques úniques al món.

Abans de començar l’itinerari es fa una breu presentació
del Parc Natural i dels elements més singulars i d’especial
conservació. El pla de Tudela, permetrà introduir la problemàtica
associada a la contaminació lumínica, fent referència a la
construcció del Club Mediterrané durant els anys 60 i el seu
posterior enderrocament i projecte de restauració per aconseguir
un paisatge natural. Si encara hi haguessin les llums de carrer del
club Med, veuríem tantes estrelles?

L’activitat d’astronomia pretén donar als participants unes nocions
bàsiques del cel de nit, la seva complexitat, com està organitzat i
com es pot observar, a la vegada que convida a una reflexió més
profunda de l’Univers. Es pretén oferir una experiència vivencial en
què els participants connectin amb tradicions i coneixement que
han acompanyat la humanitat des de fa segles.

Per acabar, es narren algunes històries mitològiques en què els
protagonistes són les constel·lacions que s’hauran observat durant
l’activitat i que ajuden a ubicar-les al firmament i identificar-les més fàcilment.

En cas que la sortida es realitzi durant l’estiu, hi ha la possibilitat d’acabar fent una capbussada a Cala Culip, on es podrà
observar la noctiluca, petits organismes marins que brillen com les estrelles però dins el mar quan hi ha moviment.

CEL D’HIVERN O CEL D’ESTIU?

Temàtica Astronomia i
contaminació lumínica

Tipus d’activitat Sortida temàtica
especialitzada

Durada ½ dia

Lloc de realització Reserva Natural
Integral de la punta
del Cap de Creus

Objectius
� Descobrir el cel de nit al Parc el qual està catalogat com a Espai de Cel Nocturn de Qualitat.
� Identificar les constel·lacions circumpolars i les pròpies de l’estació de l’observació.
� Adquirir coneixements bàsics sobre el Sol, la Terra, la Lluna i el Sistema Solar.
� Conèixer la immensitat de l’Univers.
� Aprendre algunes històries mitològiques.

Públic
Familiar
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Descripció de l’activitat
Els itineraris familiars “a la carta” són activitats que
s’elaboren 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, i les
seves característiques principals, consisteix en una sessió
mixta entre una presentació per part de l’educador
ambiental i dinàmiques de presentació del parc per
descobrir quines accions podem fer i quines no podem fer
dins el Parc Natural de Cap de Creus; a la segona part es
desenvoluparà l’activitat 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.

També es pot escollir realitzar un itinerari per descobrir els
elements més característics del paisatge, s’aniran fent
parades per comentar i explicar conceptes que els propis
participants tinguin curiositat per conèixer o sobre una
temàtica determinada que s’hagi establert prèviament.

Durant l’itinerari s’aniran introduint conceptes sobre el medi
natural d’aquest espai, el seu patrimoni cultural i històric.A
mig itinerari, es proposa fer una breu parada per tal de debatre sobre el sistema de gestió de l’espai natural i la necessitat
de conservació i preservació d’aquest o presentar alguna de les problemàtiques existents al Parc Natural i proposar als
participants que busquin formes de gestió i conservació.

ITINERARIS FAMILIARS “A LA CARTA”

Temàtica Espais naturals
protegits

Tipus d’activitat Senderisme
interpretatiu o taller

Durada ½ dia

Lloc de realització A concretar
amb el grup

Objectius
� 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.
� Desenvolupar la curiositat, l’interès i el respecte per l’entorn natural.
� Fomentar la participació i el treball en grup.

Públic
Familiar

* A part dels objectius generals descrits en aquest apartat, un cop preparada l’activitat en funció dels interessos de l’equip docent,
s’escriuran els objectius específics de l’activitat.
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Un parc natural és un espai idoni per a la descoberta, el coneixement i l’estima dels valors
naturals, culturals, paisatgístics i de funcionament dels ecosistemes.

La mateixa normativa del parc estableix: “Les activitats d’educació ambiental i les de
coneixement i estudi de l’entorn tenen caràcter preferent”.

Els objectius que es busca assolir amb aquesta Oferta d’Educació Ambiental del parc son:

� Potenciar una major consciencia ambiental mitjançant la descoberta dels valors naturals,
culturals, paisatgístics i ecològics i del seu significat.

� Fomentar les pràctiques respectuoses amb l’entorn.

� Educar en la complexitat del medi ambient, coneixent les relacions entre el conjunt
d’elements que configuren el medi natural i humà.

� Donar a conèixer la necessitat de conservació i protecció de l’espai natural
i la importància de l’existència d’una normativa de protecció.

� Conscienciar dels beneficis pel territori de l’existència de l’espai natural
i de la complexitat de gestió de l’espai.

� Animar a participar en la conservació de l’espai.

L’EDUCACIÓ AMBIENTAL AL PARC

Per tenir una bona experiència durant l’activitat al Parc Natural de Cap de Creus,
és important dedicar 2 minuts per llegir les següents recomanacions:

� Portar roba i calçat còmode i adequat a l’època de l’any i al lloc on es realitzi l’activitat.
A la primavera-estiu és imprescindible la gorra i crema solar mentre que la resta de l’any
un paravents per si bufa la tramuntana.

� Portar aigua per beure i alguna cosa per menjar.

� Els participants (majors de � anys) cal que portin llapis i una carpeta o suport per escriure.
L’equip d’educadors ambientals aportaran el material tècnic necessari.

� Pel bon funcionament de les activitats, es demana la col·laboració activa dels participants
i el respecte als consells de l'educador.

RECOMANACIONS PER LA VISITA
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