
  L’experiència consisteix en...
Recorrer durant un matí o una tarda i en petit grup, un itinerari per l’entorn natural de l’escola de natura. Al llarg d’aquest recorregut els infants van 
descobrint el bosc d’explotació forestal, el bosc de ribera i la vegetació predominant a cada zona.  Es creua un torrent, es busquen descomponedors a les 
soques tallades dels arbres, s’observa un brollador de petroli, es fa descoberta de la vall de Lillet des d’un punt força elevat i es busquen fòssils a la part final 
del tram, abans del retorn a la casa. L’activitat es pot completar amb la introducció a la lectura de mapes o l’orientació.

     Per aconseguir…
Entendre què és un ecosistema i com funciona, veure la part final d’una 
cadena tròfica i comprendre la importància dels descomponedors en el medi. 
Aprendre com es forma el petroli, intentar imaginar l’evolució geològica  de la 
vall i adquirir una certa consciència ecològica.
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   Transforma el  territori perquè...
Els participants adquireixen conceptes que els impressionen, com que es pot 
plantar un bosc per treure’n fusta i encara més, que si es fa de manera 
sostenible es poden obtenir les dues coses indefinidament: el bosc i la fusta. 
Després de conèixer la flora i la fauna de l’entorn, així com la relació que hi ha 
entre elles, es fan paleses les actituds i comportaments correctes al medi 
natural.

    Valorem l’experiència...
És una activitat molt amena, ja que ofereix grans curiositats als nens i nenes que 
ni de lluny es podien imaginar que als voltants de la casa de colònies hi pogués 
haver tanta diversitat. En alguna ocasió es pot observar algun cèrvid en llibertat, 
convertint la jornada en un esdeveniment únic. 

     Els recursos utilitzats són...
L’explicació teòrica de l’educador i les seves indicacions, el Quadern Verd 
editat per FPT i la biodiversitat de la zona. Amb els grups de més edat 
s’utilitzen brúixoles i fitxes de corbes de nivell. Durant el temps que dura 
l’activitat se’ls pregunta contínuament el perquè de les coses i es nota que no 
hi estan acostumats. 

Descoberta de bosc. Escola de natura “La Sala”- La Pobla de Lillet

Girona, 23 i 24 de febrer de 2013

              Més informació: www.peretarres.org/lasala
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