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EMPARCA’T: Descobrint els valors naturals i socials del  

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 

 

Introducció 

El material pedagògic EMPARCA’T, és una proposta educativa que promou la divulgació i 

l’aprenentatge dels valors naturals i social del Parc Natural. 

Consta de 8 plafons expositius que són plegables i transportables. Aquests plafons són interactius, de 

manera que la informació de cada un es completa amb la interacció del grup que vol realitzar la 

proposta educativa. 

 

Objectius generals 

 Analitzar la situació actual del Parc a nivell socioeconòmic. 

 Identificar els valors naturals els punts forts i els febles del parc i aportar solucions per resoldre 

els febles. 

 Reconèixer els elements naturals més emblemàtics i els més vulnerables del Parc. 

 Motivar a la realització d’activitats dins el Parc que ajudin a enfortir el vincle entre la població i 

el Parc.    

 

Descripció 

La primera part de l’activitat consisteix en preparar l’exposició didàctica amb els plafons, els 8 

plafons estan classificats en 4 blocs temàtics i cada un es representa amb un color: 

- 2 plafons de generalitats – color lila 

- 3 plafons de valors naturals – color verd 

- 2 plafons de valors socials i culturals – color carbassa 

- 1 plafons de reptes de gestió – color groc 

 

Les imatges que hi ha a cada plafó es poden posar i treure, de manera que és una exposició 

interactiva i que es pot fer servir completa o es pot completar com a part de l’activitat didàctica. 

Un cop es tenen els plafons muntats amb totes les imatges es podran realitzar 3 propostes 

educatives, dirigides sempre per un educador/a.  
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Per dur a terme les propostes es necessita la informació dels plafons expositius que s’hauran 

preparat a la primera part de l’activitat. 

 

A continuació es mostren els plafons complerts i les fitxes de cada proposta educativa. 
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DEIXEM PETJADA? 

 

Objectius 

- Donar a conèixer el Parc Natural i les diferents figures de protecció. 

- Reflexionar sobre les actuacions que es poden o no es poden fer en funció de la zona del parc. 

- Debatre els matisos que hi ha darrera de cadascuna de les activitats proposades per a classificar i 

les seves possibles excepcions.  

- Despertar l’interès dels participants per conèixer els racons del Parc Natural.  

 

Descripció de l'activitat 

L’activitat consisteix en ordenar, en tres columnes, diferents activitats que es realitzen dins els Espais 

Naturals Protegits segons si es considera que les accions es poden fer, no es poden fer o depenent de 

com es facin. 

Es disposa d’un total de 18 retalls de lona on hi ha descrites 18 activitats diferents i que es 

classifiquen en les tres columnes que hi ha dibuixades a l’últim plafó. Una vegada s’arriba al consens 

entre participants, s’enganxa al plafó mitjançant retalls de velcro.  

És important propiciar un bon debat en què s’expressin les diferents opinions i matisos que poden 

haver-hi per les diferents activitats i les justificacions que es donen. Per tant, les solucions de la taula 

no són estrictes sempre i quan hi hagi una bona justificació a darrera.  

 

Per exemple, en el cas d’arrencar plantes, es podria posar en diferents columnes: la primera 

explicació seria que no es pot fer ja que hi ha espècies protegides i la segona podria ser depèn de com 

es faci justificant que es podrien arrencar les espècies invasores però la resta no.  

 

Material necessari 

- Material pedagògic Emparca’t 

- 18 retalls de lona amb velcro per darrera amb diferents activitats. 
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EL PARC SECRET 

 

Objectius 

- Donar a conèixer el Parc Natural i els seus valors naturals, socioculturals i històrics, l’ús que n’ha fet 

l’ésser humà al llarg de la història i els reptes de gestió que es plantegen; a través del joc. 

- Resoldre les preguntes que planteja el joc.  

- Completar la informació que falta als plafons. 

- Despertar l’interès dels participants per conèixer els racons del Parc Natural.  

 

Descripció de l'activitat 

Al iniciar l’activitat els plafons estan muntats però amb buits, durant el joc els participants hauran 

d’aconseguir les imatges que falten i situar-les al lloc correcte. 

Per tal d’aconseguir les imatges perdudes, es formularan preguntes (amb 3 possibles respostes) i per 

petits grups es resoldran. Si el grup encerta la resposta aconseguirà un retall de lona amb velcro per 

darrera que es situarà a l’espai que correspongui.  

Finalment entre tot el grup haurem aconseguit completar els plafons amb tota la informació, i 

d’aquesta manera crear de forma cooperativa l’exposició Emparca’t: descobrint els valors naturals i 

socials del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 

 

Material necessari 

- Material pedagògic Emparca’t: tots els plafons.  

- Targetes amb preguntes Emparca’t. 
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EMBADOCA’T 

 

Objectius 

- Donar a conèixer el Parc Natural: els seus límits geogràfics, els valors naturals, culturals i històrics i 

l’empremta que hi deixa l’ésser humà.  

- Seleccionar els elements naturals, cultural i activitats humanes que corresponen al Parc Natural. 

- Decidir en quines zones del Parc es podrien situar els valors que s’han seleccionat.   

- Despertar l’interès dels participants per conèixer els racons del Parc Natural.  

 

Descripció de l'activitat 

Com a conclusió dels materials educatius Emparca’t, es proposa una activitat que resumeix tots els 

conceptes que s’han treballat. Aquesta activitat està relacionada a l’últim plafó dels materials 

educatius en què hi ha representada l’àrea del Parc i al voltant 60 dibuixos de diferents valors 

naturals, socio-culturals i usos o activitats que es fan al Parc, o no. 

L’activitat consisteix en observar atentament el dibuix enrevessat per a poder escollir les imatges que 

es corresponen al Parc. Aquestes es marcaran amb un gomet. 

Un cop seleccionades, debatrem si es tracta de: valors naturals, valors socio-culturals i activitats o 

usos que es fan al Parc. Per fer-ho es poden consultar la resta de plafons per ajudar a fer memòria.  

L’última part de l’activitat està lligada amb les figueres de protecció del Parc i els seus hàbitats ja que 

l’objectiu és situar en el mapa del Parc Natural les imatges seleccionades en funció de: si l’hàbitat 

d’aquella espècie es troba en aquella zona, en el cas dels valors naturals; situar els valors culturals o 

històrics a la zona on es troben i per últim, decidir si els usos seleccionats es poden dur a terme a 

qualsevol zona del Parc Natural o si en funció de la figura de protecció que tingui es poden o no es 

poden fer.  

 

Material necessari 

- Material pedagògic Emparca’t 

- Targetes plastificades amb els elements del Parc. 

- Blue-tac per enganxar les imatges al plafó. 

- Post-its. 

- Llapis per escriure. 

 


