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A qui va destinat?

A alumnes cursant 1r i 2n d'ESO

OBJECTIUS

Mediambientals:

•Donar a conèixer 

nous indrets naturals 

a Girona

•Demostrar l'ampli 

ventall de possibilitats 

que l'entorn ofereix
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Educatius:

•Crear activitats per oferir la ciència d’una 

manera més atractiva i visible

•Fomentar el treball en grup entre els alumnes

•Fer ús de l’Anglès com a actual llengua de la 

ciència

•Treballar amb una metodologia educativa pròpia
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Introducció



Com ho he fet?

1r

Cercar els 

antecedents  

realitzats a Girona  

en aquest camp
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3r

Crear les activitats
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Procediment



Indrets utilitzats pels 

Itineraris de la Caseta 

de la Devesa



Nous indrets



Portada a la pràctica

Funciona?

Metodologia 

educativa

Metodologia 

educativa

Coneixements 

adquirits sobre el 

nostre medi natural
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La viabilitat de 

les activitats
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Pràctica final amb alumnesPràctica final amb alumnes

Emplaçament del riu Ter per la passera de

Fontajau



Conclusions

Personals:

•Reafirmar la meva 

vocació

Mediambientals:

Conèixer nous espais i 

nous recursos naturals 

a Girona.

La riquesa tant 

biològica com geològica 

del nostre entorn

La  variabilitat dels 

recursos naturals

Educatius:

•Manca d'una bona 

base d'anglès

•La organització

necessària per a 

treballar a l'entorn 

natural


