
  L’experiència consisteix en...
Una activitat que desenvolupem a l’Escola del Mar Artur Martorell de Calafell. Descoberta de la platja de Torredembarra, inclosa dins el Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN). Itinerari per la zona de dunes i aiguamolls on els nens i nenes poden observar les espècies vegetals típiques i les seves 
adaptacions a aquests ecosistemes. Observació de les aus que habiten en els aiguamolls (ànec coll-verd, fotja,...) i, en algunes ocasions, observació de 
la fauna protegida de les dunes (corriol cama-negre, sargantana cua-vermella...).  Cerca de restes d’éssers vius marins a la sorra de la platja (mol·luscs, 
equinoderms,..) .

     Per aconseguir…
Analitzar l’impacte tranformador de l’home en els ecosistemes costaners. 
Observar l’ecosit ema natural d’una platja i entendre com funciona. Relacionar 
les característiques especials del medi costaner amb les adaptacions de les 
espècies que hi viuen. Classificació d’éssers vius a partir de les seves restes.

Gessamí Deu Ruiz
gdeu@peretarres.org

   Transforma el  territori perquè...
Els participants  valoren la importància de la conservació dels ecosistemes 
costaners. S’adquireix una actitud respectuosa amb l’entorn i es segueixen 
els itineraris senyalitzats evitant el contacte directe amb les dunes i la seva 
vegetació.

    Valorem l’experiència...
És una activitat molt amena i entretinguda. Els participants gaudeixen de la 
bellesa de l’entorn i participen activament en les dinàmiques proposades 
pels educadors. Aprenen a qüestionar-se com les característiques del medi 
influeixen en les espècies  vegetals i animals i com aquestes s’hi han adaptat 
al llarg d’anys d’evolució.

     Els recursos utilitzats són...
Explicacions teòriques de l’educador  i les seves indicacions, guies de fauna 
i flora de les costes, claus d’identificació de les espècies vegetals dels 
Muntanyans , Quadern Blau editat per la Fundació Pere Tarrés  per a la 
identificació de restes d’animals marins i la biodiversitat de la zona.

IMATGES / GRÀFICS

Escola del Mar “Artur Martorell” Descoberta d’una platja natural, Els Muntanyans de 
Torredembarra. 

Girona, 23 i 24 de febrer de 2013

                           Més informació: wwwperetarres.org/arturmartorell 
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