ADN PYR_EXPO PIRIBUS
Oferta d’activitats escolars a l’Alt Empordà
PIR_FIG_01 – La ruta dels Pirineus
Itinerari per conèixer les peculiaritats del Pirineu Empordanès. Vegetació mediterrània, clima sec, calor….
però som Pirineus!!
PIR _FIG_02- El litoral del Cap de Creus en barca
El Cap de Creus és l’extrem més oriental de la Serralada Pirinenca.
Visitarem amb vaixell el litoral de Cap de Creus per observar i reconèixer el paisatge costaner: els rocams,
els relleus, els vents, la flora, la fauna, i les seves adaptacions a l’hàbitat.
PIR_FIG_03_Rius, Basses i Estanys
L’aigua és una gran vertebradora dels Pirineus. Esculpeix valls, i distribueix sediments. Els rius son
connectors ecològics i en qualsevol punt d’aigua, la vida esclata.
Taller d'estudi d'una ribera de règim mediterrani.
Entrarem a dins el riu i, amb diferents instruments d'estudi científic, com ara salabrets i petits recipients, i a
partir de la qualitat de l'aigua, els sediments, la vegetació, la fauna capturada i observada, determinarem
l'estat de la ribera.
Per a millor observació de la fauna aquàtica crearem petits aquaris.
PIR_FIG_04_ Coneix els animals del nostre entorn
Itinerari per aprendre a analitzar els rastres que ens deixen els vertebrats. Buscarem petjades, analitzarem
excrements i descobrirem quins animals viuen al nostre entorn. Començarem amb una presentació dels
diferents vertebrats que viuen al territori, i els rastres que ens poden deixar per a saber quins viuen en
aquesta zona. En grup seguirem un itinerari on hauran d'anar apuntant totes les senyals (petjades,
excrements,...) que ens ajuden a determinar l'existència d'un animal.
PIR_FIG_05_ El bosc mediterrani
Taller d'estudi d'un bosc mediterrani, en el que analitzarem factors de règim climàtics i de sòl que
determinen les característiques d'aquest ecosistema. Observarem les característiques de les espècies
vegetals, i les seves interrelacions.
PIR_FIG_06_ Geologia del Cap de Creus
Itinerari geològic per identificar diferents tipus de roques i formacions geològiques, i per interpretar els
processos principals de la formació dels Pirineus. Veurem perquè les formacions rocoses que afloren a Cap
de Creus són úniques al món.
PIR_FIG_07_ Visita al Piribús
El Piribús és un museu interactiu que voltarà durant més de 2 anys per tots Els Pirineus. Sintetitza a través
d’imatges, vídeos, àudios, representacions en 3D i altres elements, diferents realitats de la serralada.
Aquest singular recurs pedagògic ha estat creat per més de 100 professionals de l’educació ambiental de
banda i banda dels Pirineus, al llarg de més de 2 anys. La parada a Figueres serà del 29/04/19 al
13/05/2019.

ACTIVITAT

La ruta dels Pirineus
Itinerari per conèixer les peculiaritats del Pirineu
Empordanès: vegetació mediterrània, clima sec, calor…. però
som Pirineus!!

CODI

PIR_FIG_01

NIVELL EDUCATIU

Primària / Secundària

NÚM ALUMNES (Mín./Max.)

Un grup-classe

DURADA

Un matí (de 9.30h a 12.30h)

LLOC

Cap de Creus, Albera, Salines i Alta Garrotxa.

OBJECTIUS

-Entendre que una part de l’Alt Empordà és Pirineus.
-Comprendre la globalitat d’ecosistemes.
-Observar l’ecosistema del Pirineu Empordanès (vegetació
/fauna / història / paisatges).
-Els Pirineus com a unitat geogràfica.
-Ecosistema mediterrani (règim climàtic i adaptacions)
-Vegetació i fauna
-Paisatge humanitzat / Evolució i conservació
Treball Previ: S’enviarà al centre fitxes per a que l’alumnat
prengui consciència de que una part de l’Empordà també és
Pirineu. Relleu, geologia, història.

CONTINGUTS

TREBALL PREVI/TREBALL
POSTERIOR

CONTACTE DE L'ENTITAT
DISPONIBILITAT
CONTRACTACIÓ

Treball Posterior per a sintetitzar els coneixements adquirits a
l’activitat.
educació@gisfera.com
660926223 (Marcel)
De 13 de maig a final de curs
Activitat gratuïta amb un límit de grups. Rebreu un correu
confirmant-ne la disponibilitat

ACTIVITAT

El litoral del Cap de Creus en barca
El Cap de Creus és l’extrem més oriental de la Serralada
Pirinenca.
Visitarem amb vaixell el litoral de Cap de Creus per observar i
reconèixer el paisatge costaner: els rocams, els relleus, els
vents, la flora, la fauna, i les seves adaptacions a l’hàbitat.

CODI

PIR_FIG_02

NIVELL EDUCATIU

Primària / Secundària

NÚM ALUMNES (Mín./Max.)

Un grup-classe

DURADA

d’11.00h a 13.00h

LLOC

Roses. Cap de Creus

OBJECTIUS

-Entendre que una part de l’Alt Empordà és Pirineus
-Observar el paisatge costaner de Cap de Creus des del mar
per tal de reconèixer els elements que el conformen.
-Observar l’ecosistema del Pirineu Empordanès (vegetació
/fauna / història / paisatges)

CONTINGUTS

-Els Pirineus com a Unitat geogràfica
-Lectura de paisatge
-Vegetació i fauna
-Paisatge humanitzat / Evolució i conservació

TREBALL PREVI/TREBALL
POSTERIOR

Treball Previ: S’enviarà al centre fitxes per a que l’alumnat
prengui consciència de que una part de l’Empordà i el Cap de
Creus també son Pirineus. Relleu, geologia, història.

CONTACTE DE L'ENTITAT
DISPONIBILITAT
CONTRACTACIÓ

Treball Posterior per a sintetitzar els coneixements adquirits a
l’activitat.
educació@gisfera.com
660926223 (Marcel)
De 13 de maig a final de curs
Activitat gratuïta amb un límit de grups. Rebreu un correu
confirmant-ne la disponibilitat.
No inclou cost del vaixell (el centre haurà de pagar 9 €
/alumne)

ACTIVITAT

Rius, Basses i Estanys
L’aigua és una gran vertebradora dels Pirineus. Esculpeix valls, i
distribueix sediments. Els rius son connectors ecològics i en
qualsevol punt d’aigua, la vida esclata.
Taller d'estudi d'una ribera de règim mediterrani.
Entrarem a dins el riu i, amb diferents instruments d'estudi científic,
com ara salabrets i petits recipients, i a partir de la qualitat de
l'aigua, els sediments, la vegetació, la fauna capturada i observada,
determinarem l'estat de la ribera.
Per a millor observació de la fauna aquàtica crearem petits aquaris.

CODI

PIR_FIG_03

NIVELL EDUCATIU

Primària / Secundària

NÚM ALUMNES (Mín./Max.)

Un grup-classe

DURADA

Un matí (de 9.30h a 12.30h)

LLOC

Cap de Creus, Albera, Salines i Alta Garrotxa.

OBJECTIUS

-Conèixer els principals animals i plantes que viuen als rius
mediterranis i identificar les seves diferències i similituds, com les
seves interrelacions.
-Observar l’ecosistema del Pirineu empordanès (vegetació /fauna /
història / paisatges)
-Els Pirineus com a Unitat geogràfica.
-Ecosistema mediterrani (règim climàtic i adaptacions).
-Identificació de l'ecosistema fluvial mediterrani.
-Característiques diferencials i de similitud dels éssers aquàtics, i de
ribera.
-Sensibilitzar envers la problemàtica de degradació dels rius i
identificar els elements de l'activitat humana que l'afecten.
Treball Previ: S’enviarà al centre fitxes per a que l’alumnat prengui
consciència de que una part de l’Empordà també és Pirineu. Relleu,
geologia, història, i en especial l’aigua com a vertebradora de la vida
i el paisatge.
Treball Posterior per a sintetitzar els coneixements adquirits a
l’activitat.
educació@gisfera.com
660926223 (Marcel)
De 13 de maig a final de curs

CONTINGUTS

TREBALL PREVI/TREBALL
POSTERIOR

CONTACTE DE L'ENTITAT
DISPONIBILITAT
CONTRACTACIÓ

Activitat gratuïta amb un límit de grups. Rebreu un correu
confirmant-ne la disponibilitat

ACTIVITAT

Coneix els animals del nostre entorn
Itinerari per aprendre a analitzar els rastres que ens deixen els
vertebrats. Buscarem petjades, analitzarem excrements i
descobrirem quins animals viuen al nostre entorn. Començarem
amb una presentació dels diferents vertebrats que viuen al territori,
i els rastres que ens poden deixar per a saber quins viuen en
aquesta zona. En grup seguirem un itinerari on hauran d'anar
apuntant totes les senyals (petjades, excrements,...) que ens ajuden
a determinar l'existència d'un animal.

CODI

PIR_FIG_04

NIVELL EDUCATIU

Cicle Mitjà i Superior / Secundària

NÚM ALUMNES (Mín./Max.)

Un grup-classe

DURADA

Un matí (de 9.30h a 12.30h)

LLOC

Cap de Creus, Albera, Salines i Alta Garrotxa.

OBJECTIUS

-Reconèixer les característiques dels diferents grups de vertebrats.
-Conèixer els vertebrats que viuen al nostre entorn.
-Conèixer la problemàtica de les espècies invasores.
-Valorar la importància de la conservació dels hàbitats i els usos
tradicionals.
-Treballar amb claus dicotòmiques.

CONTINGUTS

-Identificació de petjades, excrements, nius i cants.
-Observació directa del medi.
-Treball en equip.
-Conèixer la problemàtica de la introducció d'espècies al·lòctones i
els seus efectes.
Treball Previ: S’enviarà al centre fitxes per a que l’alumnat prengui
consciència de que una part de l’Empordà també és Pirineu.
Parlarem dels diferents ecosistemes, de les migracions i de la fauna
de cada ambient.

TREBALL PREVI/TREBALL
POSTERIOR

CONTACTE DE L'ENTITAT
DISPONIBILITAT
CONTRACTACIÓ

Treball Posterior per a sintetitzar els coneixements adquirits a
l’activitat.
educació@gisfera.com
660926223 (Marcel)
De 13 de maig a final de curs
Activitat gratuïta amb un límit de grups. Rebreu un correu
confirmant-ne la disponibilitat

ACTIVITAT

El bosc mediterrani
Taller d'estudi d'un bosc mediterrani, en el que analitzarem factors
de règim climàtics i de sòl que determinen les característiques
d'aquest ecosistema. Observarem les característiques de les
espècies vegetals, i les seves interrelacions.

CODI

PIR_FIG_05

NIVELL EDUCATIU

Cicle Superior / Secundària

NÚM ALUMNES (Mín./Max.)

Un grup-classe

DURADA

Un matí (de 9.30h a 12.30h)

LLOC

Cap de Creus, Albera, Salines i Alta Garrotxa.

OBJECTIUS

-Comprendre l’ecosistema forestal, la successió vegetal.
-Reflexionar sobre l’actitud quotidiana personal envers problemes
com ara els incendis, des de la perspectiva de voler trobar vies
alternatives que permetin realitzar canvis en les actituds personals.
-Analitzar l’impacte dels éssers humans sobre la vegetació i també
les seves repercussions ecològiques per tal de prendre actituds de
millora i defensa de l’entorn.

CONTINGUTS

-Identificació de paisatges naturals i de la vegetació que els
composa.
-Interpretació i elaboració de la informació recollida:gràfiques i
dibuixos.
-Observació directa del medi.
-Treball en equip.

TREBALL PREVI/TREBALL
POSTERIOR

Treball Previ: S’enviarà al centre fitxes per a que l’alumnat prengui
consciència de que una part de l’Empordà també és Pirineu.
Parlarem dels diferents ecosistemes, i de la biodiversitat, sobretot
vegetal.
Treball Posterior per a sintetitzar els coneixements adquirits a
l’activitat.

CONTACTE DE L'ENTITAT

educació@gisfera.com
660926223 (Marcel)
De 13 de maig a final de curs

DISPONIBILITAT
CONTRACTACIÓ

Activitat gratuïta amb un límit de grups. Rebreu un correu
confirmant-ne la disponibilitat

ACTIVITAT

Geologia al Cap de Creus
Itinerari geològic per identificar diferents tipus de roques i
formacions geològiques, i per interpretar els processos principals de
la formació dels Pirineus. Veurem perquè les formacions rocoses
que afloren a Cap de Creus són úniques al món.

CODI

PIR_FIG_06

NIVELL EDUCATIU

Secundària

NÚM ALUMNES (Mín./Max.)

Un grup-classe

DURADA

d’11:00h a 13:00h

LLOC

Cap de Creus / Pla de Tudela o Llançà

OBJECTIUS

-Entendre els principals tipus de roques que es troben a Cap de
Creus i relacionar els processos geològics que les han originat
mitjançant observació directa i indirecta.
-Descriure els principals tipus de roques que es troben a Cap de
Creus i relacionar els processos geològics que les han originat.
-Interpretar el cicle de les roques com a resultat de la dinàmica de
la terra i explicar els trets fonamentals de la teoria de la tectònica
de plaques.

CONTINGUTS

-Minerals i roques.
-La tectònica de plaques.
-La formació dels Pirineus.
-Geologia comuna a tota la serra Pirinenca.
Treball Previ: S’enviarà al centre fitxes per a que l’alumnat prengui
consciència de que una part de l’Empordà i el Cap de Creus també
son Pirineus. Dinàmica de plaques, Orogènesi Alpina i mateixos
materials.
Treball Posterior per a sintetitzar els coneixements adquirits a
l’activitat.

TREBALL PREVI/TREBALL
POSTERIOR

CONTACTE DE L'ENTITAT
DISPONIBILITAT
CONTRACTACIÓ

educació@gisfera.com
660926223 (Marcel)
De 13 de maig a final de curs
Activitat gratuïta amb un límit de grups. Rebreu un correu
confirmant-ne la disponibilitat

ACTIVITAT

Visita al Piribús
El Piribús és un museu interactiu que voltarà durant més de 2 anys per tots
Els Pirineus. Sintetitza a través d’imatges, vídeos, àudios, representacions
en 3D i altres elements, diferents realitats de la serralada. Aquest singular
recurs pedagògic ha estat creat per més de 100 professionals de l’educació
ambiental de banda i banda dels Pirineus, al llarg de més de 2 anys. La
parada a Figueres serà del 29/04/19 al 13/05/2019

CODI

PIR_FIG_07

NIVELL EDUCATIU

Primària / Secundària

NÚM ALUMNES (Mín./Max.)

Un grup-classe

DURADA

1 hora

LLOC

Piribús (carrer d’Àurea de Serrà)

OBJECTIUS

-Conèixer què són Els Pirineus des de les seves múltiples vessants: la
geologia, la fauna i flora, els usos del territori, les tradicions culturals, els
oficis, l’art, els fets històrics..
-Prendre consciència de la importància de tots aquests valors, de la
necessitat i la forma en que cadascú de nosaltres podem ajudar a
preservar-los.
-Revelar, descobrir, compartir i construir l’ADN dels Pirineus.

CONTINGUTS

La visita és un recorregut -comentat per un guia- pels diferents elements de
l’exposició, on els alumnes podran copsar l'enorme diversitat pirinenca.
L’exposició s’estructura al voltant de quatre eixos temàtics: geologia,
paisatges, diversitat biològica i història humana. Cada part de la instal·lació
convida a l’experimentació i a la descoberta d’un patrimoni natural i
cultural únic. L'educador incentivarà la participació i interacció per tal que
cadascú els alumnes puguin també expressar de quina manera entenen Els
Pirineus.

TREBALL PREVI/TREBALL POSTERIOR

Treball Previ: S’enviarà al centre fitxes per a que l’alumnat prengui
consciència de que una part de l’Empordà i el Cap de Creus també son
Pirineus. Relleu, geologia, biodiversitat,i història.
Treball Posterior per a sintetitzar els coneixements adquirits a l’activitat.
educació@gisfera.com
660926223 (Marcel)
El Piribús fa parada a Figueres del 29/04/2019 al 13/05/2019

CONTACTE DE L'ENTITAT
DISPONIBILITAT
CONTRACTACIÓ

Activitat gratuïta amb un límit de grups. Rebreu un correu confirmant-ne la
disponibilitat

