> ECOSISTEMES MEDITERRANIS
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Sector a qui va dirigit:
1r cicle d'ESO (1r i 2n)
Equipament
Aula Natura de Can Palós –
Sant Boi de Llobregat
Descripció Activitat:
Farem un estudi comparatiu de diferents ecosistemes mediterranis: màquia, pineda,
bosc de ribera, camp de conreu... Registrarem els factors físics i biològics, ens fixarem
en les diferències entre ecosistemes, i farem una reflexió sobre el perquè de la
distribució de les espècies i de la diferent biodiversitat a cada indret. Acabarem fent
un joc mogut que posarà a prova els coneixements adquirits.
Objectius:
 Adquirir tècniques d'estudi de la natura.


Conèixer la diversitat de factors físics, d'espècies i d'estructura dels nostres boscos.




Desenvolupar la capacitat de reflexionar sobre el medi natural a partir de
l’observació.
Valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper.



Desenvolupar el plaer per les activitats a l'aire lliure i a la naturalesa.

Horari i calendari
Activitat de matí, amb estona per esmorzar (que es portarà cada alumne).
09:00h - Arribada al punt de trobada. Xerrada d'introducció
09:30h- Esmorzar
10:00h - Inici de l’estudi de camp en grups
13:30h - Activitat de síntesi i conclusions.
14:00h. -Final de l’activitat.
L’horari és adaptable a les necessitats del centre escolar.
En acabar l’activitat, existeix la possibilitat de quedar-se a dinar en la zona exterior de
l’Aula de Natura de Can Palós, sense la supervisió dels educadors de Can Palós.
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Calendari: Preferentment de març a juny.
CONDICIONS
Preu i condicions
Preu per alumne: 9 €
Mínim: 25 alumnes
És imprescindible la participació activa del professorat responsable del grup
Inclou:
 Llibreta de camp per alumne
 Previ a l’activitat, s’enviarà un WebQuest amb propostes d'activitats prèvies i
posteriors.
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