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INTRODUCCIÓ

és una organització que treballa per a la millora del medi ambient, contribuint en la formació de la

ciutadania sobre les qüestions socio-ambientals. La nostra missió és promoure  l’educació ambiental, amb l’objectiu 

de sensibilitzar la ciutadania davant el nostre entorn natural més pròxim. Els nostres serveis estaran orientats a 

dinamitzar i conservar el patrimoni natural i cultural de Gallecs. Considerem que aquesta zona del Vallès és la més 

adient per a la nostra activitat ja que aglutina uns valors i característiques úniques a la zona. Gallecs és un espai 

on encara es poden observar els paisatges característics de la plana vallesana: un paisatge agroforestal format per 

un mosaic de diversos conreus, boscos i ambients de ribera. 

L’equip humà de Geoblau es caracteritza per ser transdisciplinari amb una formació ambiental i experiència en 

aquest àmbit. Som un grup jove amb molta empenta i ganes de treballar.  Les persones que col·laboren en aquesta 

organització aporten idees noves, dinamisme i creativitat. 

Els nostres serveis són activitats, programes i experiències d’educació ambiental creatives, de gran qualitat i a un 

preu ajustat. D’aquesta manera, volem oferir una gran quantitat de tallers, sempre adaptant-nos a les exigències 

del client.

Les activitats que oferim volen sensibilitzar a la societat i ensenyar als nens a conviure amb tots els valors ecològics 

que ens provenen del passat i convertir-los en futur, un futur amb qualitat de vida i amb un desenvolupament soste-

nible que ens permet viure a tots.  Aquestes són una oportunitat d’aprendre a cuidar i gaudir del medi ambient, des 

d’un entorn proper com és Gallecs.

Ús presentem el nostre dossier d’activitats d’educació ambiental !!!
On hem dissenyat i planificat activitats d’educació per la sostenibilitat dels

vectors i temàtiques ambiental a tots els nivells educatius. 

L’equip de Geoblau
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ACTIVITATS DIRIGIDES ALS ALUMNES

l programa d’educació ambiental de Geoblau està format per 70 activitats:

 • 39 activitats a l’aula

 • 29 sortides al medi

Aquestes activitats estan dividides segons els diferents nivells educatius:

 • Educació infantil

   Activitats a l’aula: 10

   Sortides al medi: 8

 • Educació primària

   Activitats a l’aula: CI(17), CM(20), CS(23)

   Sortides al medi: CI(10), CM(13), CS(23)

 • Educació Secundària Obligatòria

   Activitats a l’aula: 1r cicle(18), 2n cicle(18)

   Sortides al medi: 1r cicle(22), 2n cicle(22)

 • Batxillerat

   Activitats a l’aula: 1r (14), 2n (15)

   Sortides al medi: 1r (15), 2n (15)

Totes les activitats poden ser adaptades segons la demanda de cada col·legi, a altres nivells educatius o a la durada

de l’activitat.



info@geoblau.es 5



info@geoblau.es 6

FITXES D’ACTIVITATS A L’AULA
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FITXES D’ACTIVITATS A L’AULA

        1r 2n
 Tema Títol activitat Pàgina EI CI CM CS cicle cicle 1r 2n

Primària ESO Batxillerat

Energía
7

8

8

9

10

10

10

11

12

13

14

15

15

16

Construim un hivernacle
Rellotge solar
Panells solars
Fes néixer la teva planta
L’energía de l’aigua
Rellotge de sorra
Mesurem el pendent
Separem el sòl
Baròmetre
Construïm un pluviòmetre i coneixem la humitat

Coneixem el vent
On està el nord?
Baixem en paracaigudes
Visca l’aigua neta!
Ets alt arbre?
Treballem a l’hort
Crea el teu paper
La caseta dels ocells
Fem pa
La sabonera
R-costumitza
R-cuina
R-crea
Marc de fotos
Porta llapis
Cosmètica natural
1, 2, 3 i acció
Fem planter
La farmaciola del bosc
Neteja ecològica
Idees per no consumir
El conte d’en Kiko, l’enciam viatger
El conte del mussol Duc
El conte de l’àvia alzina
Parem els incendis
Fem un compostador per a l’escola
Aprofitem la orgànica: fem compost
Gimcana dels residus
Cursa dels residus

Paisatge

Atmosfera

Aigua

Ecosistema

Crea

Aprenem

Residus

Nivells educatius
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FITXES D’ACTIVITATS A L’AULA

 Nom Construïm un hivernacle
 Tipus d’activitats Energia
 Nivell CI, CM i CS
 Objectius - Conèixer l’efecte hivernacle a petita escala.
  - Investigar les conseqüències de l’efecte hivernacle.
  - Treballar en grup.
  - Percebre la problemàtica actual a escala global.
  - Descobrir que podem fer de manera quotidiana per millorar la situació.
 Descripció Com ens afecte els gasos que emetem a l’atmosfera? Construïm un petit hivernacle amb materials de
  rebuig
 Durada 1 hora

 Nom Rellotge solar
 Tipus d’activitats Energia.
 Nivell CI
 Objectius - Adonar-se que el nostre rellotge no indica la mateixa hora que el sol.
  - Construir un rellotge solar amb pocs materials.
  - Compartir el material amb els companys de classe.
 Descripció Per què el sol no marca el mig dia si en el meu rellotge són les dotze? Descobrirem la resposta elaborant
  un rellotge solar.
 Durada 1 hora.

 Nom Panells solars
 Tipus d’activitats Energia.
 Nivell CM i CS
 Objectius - Entendre els avantatges de l’energia solar.
  - Debatre els avantatges del les energies renovables.
  - Participar a l’aula
 Descripció Cada cop més podem observar panells solars a les taulades dels edificis. En aquesta activitat aprendrem
  per a que serveixen escalfant aigua amb el sol.
 Durada 1 hora.

 Nom Fes néixer la teva planta
 Tipus d’activitats Energia.
 Nivell EI
 Objectius - Conèixer el procés de germinació de les plantes.
  - Saber quins factors influeixen en el creixement de les plantes.
  - Experimentar amb les diverses textures dels substrats.
 Descripció El miracle de la natura: a partir d’una llavor i una mica de substrats farem créixer una petita planta.
 Durada 1 hora.
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FITXES D’ACTIVITATS A L’AULA

 Nom L'energia de l'aigua
 Tipus d’activitats Energia.
 Nivell CI i CM
 Objectius - Explorar com es genera l’energia hidràulica.
  - Valorar la importància de l’aigua en la nostra societat.
  - Treballar la creativitat.
 Descripció En aquest taller construirem un molí hidràulic, és una font d’energia alternativa.
 Durada 1 hora.

 Nom Rellotge de sorra
 Tipus d’activitats Energia.
 Nivell CI, CM i CS
 Objectius - Descobrir alternatives per mesurar el temps.
  - Aprendre com es mesurava el temps antigament.
  - Reciclar els residus per divertir-nos.
 Descripció Elaborarem aparells molt senzills amb deixalles per tal de mesurar el temps.
 Durada 1 hora.

 Nom Mesurem el pendent
 Tipus d’activitats Paisatge.
 Nivell CS
 Objectius - Medir diferents angles de pendents.
  - Trobar altres usos als materials que tenim a casa.
  - Responsabilitzar-se dels materials emprats.
 Descripció Sabem quin pendent tenen les nostres muntanyes? A partir d’aquest taller podrem mesurar l’angle del
  pendent.
 Durada 1 hora.

 Nom Separem el sòl
 Tipus d’activitats Paisatge.
 Nivell CS i primer cicle d’ESO
 Objectius - Conèixer que el sòl esta format per diferents capes.
  - Saber quines capes formen el sòl.
  - Treballar l’experimentació.
 Descripció A partir de material molt senzill, construirem un separador de terra per tal de conèixer les diferents
  capes que podem trobar-hi.
 Durada 1 hora.
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FITXES D’ACTIVITATS A L’AULA

 Nom Baròmetre
 Tipus d’activitats Atmosfera.
 Nivell CM
 Objectius - Descobrir que és la pressió atmosfèrica.
  - Saber quines característiques té la pressió i com ens influeix.
  - Descriure oralment la nostre experiència amb el tema.
 Descripció Mitjançant un taller volem aprendre que és la pressió de l’aire, que té un gran efecte sobre els patrons
  del temps atmosfèric.
 Durada 1 hora.

 Nom Construïm un pluviòmetre i coneixem la humitat
 Tipus d’activitats Atmosfera.
 Nivell CI, CM i CS
 Objectius - Conèixer quant plou a l’escola.
  - Construir amb material molt senzill un pluviòmetre.
  - Raonar si vivim un ambient sec o humit.
 Descripció Les precipitacions i la humitat podem variar segons la proximitat al mar i a les muntanyes. Nosaltres
  quin tipus de clima gaudim?
 Durada 1 hora.

 Nom Coneixem el vent
 Tipus d’activitats Atmosfera.
 Nivell CM, CS i ESO
 Objectius - Adonar-se de quina direcció bufa el vent.
  - Aprendre les direccions del vent i a que es deuen.
  - Treballar la participació a l’aula.
 Descripció El vent es  forma mitjançant els  desequilibris tèrmics entre uns llocs i uns altres, provocant diferències
  de pressió atmosfèrica. Amb aquesta activitat el coneixerem més a fons amb la construcció d’un panell.
 Durada 1 hora.

 Nom On està el nord? 
 Tipus d’activitats Atmosfera.
 Nivell ESO
 Objectius - Reconèixer els punts cardinals.
  - Saber on ens trobem en cada moment.
  - Treballar en grup.
 Descripció Normalment no sabem ens trobem, sovint ens costa ubicar-nos. Així, construirem una brúixola per
  aprendre a ubicar-nos i no perdre’ns quan sortim d’excursió.
 Durada 1 hora.
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FITXES D’ACTIVITATS A L’AULA

 Nom Baixem en paracaigudes
 Tipus d’activitats Atmosfera.
 Nivell CM i CS
 Objectius - Observar d’on bufa el vent.
  - Comprendre que és la circulació de l’aire.
  - Experimentar amb diferents elements.
 Descripció Mitjançant dos experiments molt divertits coneixerem la circulació de l’aire.
 Durada 1 hora.

 Nom Visca l'aigua neta!
 Tipus d’activitats Aigua.
 Nivell CI, CM i CS
 Objectius - Conèixer que l’aigua corrent té la capacitat de purificar-se.
  - Debatre la importància de l’aigua.
  - Analitzar la qualitat de l’aigua de Gallecs.
 Descripció Mitjançant la fabricació d’un filtre descobrirem com l’aigua pot arribar a netejar-se per ella sola.
 Durada 1 hora.

 Nom Ets alt arbre?
 Tipus d’activitats Ecosistema.
 Nivell CI, CM i CS
 Objectius - Saber mesurar l’alçada dels arbres.
  - Descobrir quants anys tenen els arbres amb el recompte dels anells.
  - Entendre l’evolució del bosc.
 Descripció En l’activitat construirem un estri per mesurar l’alçada dels arbres.
 Durada 1 hora.

 Nom Treballem a l'hort
 Tipus d’activitats Ecosistema.
 Nivell Per totes les edats.
 Objectius - Prendre conciència de la importància de tenir un hort ecològic a casa.
  - Diferenciar els treballs que es realitzen en el camp.
  - Debatre l’hort com a remei terapèutic.
  - Treballar els temes de les llavors, plantació, recol·lecció i la funció dels insectes en l’hort.
 Descripció En l’activitat construirem un estri per mesurar l’alçada dels arbres.
 Durada 2 hores.
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FITXES D’ACTIVITATS A L’AULA

 Nom Crea el teu paper
 Tipus d’activitats Crea.
 Nivell Per totes les edats.
 Objectius - Reduir el nostre consum de paper.
  - Reutilitzar els paper usat.
  - Aprendre a reutilitzar.
  - Comprendre la importància del bosc.
 Descripció Descobrirem com crear paper reciclat a partir de trossos de diaris i fulls utilitzats.
 Durada 1 hora i mitja.

 Nom La caseta dels ocells
 Tipus d’activitats Crea.
 Nivell Per totes les edats.
 Objectius - Construcció de caixes nius pels ocells de la nostra ciutat.
  - Conèixer que hi ha diversos tipus d'ocells i de que s'alimenten.
  - Establir relacions entre els companys i els animals.
 Descripció Construïm caixes nius ja que sovint els ocells tenen manca de menjar a l’hivern i llocs per viure.
 Durada 1 hora i mitja.

 Nom Fem pa
 Tipus d’activitats Crea.
 Nivell CI, CM, CS, ESO i Batxillerat.
 Objectius - Descobrir la recepta per fer pa.
  - Saber que moltes coses de les que comprem les podríem fer nosaltres a casa.
  - Treballar la creativitat.
 Descripció Amb bons ingredients i paciència, coneixerem les tècniques bàsiques per poder fer a casa pa natural de
  forma senzilla i pràctica.
 Durada 3 hores fins que el pa està totalment llest.

 Nom La sabonera
 Tipus d’activitats Crea.
 Nivell CI, CM, CS, ESO i Batxillerat.
 Objectius - Fabricar sabó la a partir d’ingredients naturals.
  - Aprendre a reciclar oli usat.
  - Reflexionar com les nostres àvies aprofitaven tots els residus.
 Descripció Mitjançant oli utilitzat o sabó de glicerina podem fabrica sabó per les mans, per la roba i pel rentaplats
  de forma molt original i senzilla.
 Durada 1 hora.
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FITXES D’ACTIVITATS A L’AULA

 Nom R-costumitza
 Tipus d’activitats Crea.
 Nivell ESO i Batxillerat
 Objectius - Costumitzar peces de roba usada.
  - Aprendre a reciclar les peces de roba antiga: reinventa.
  - Potenciar la reutilització i reducció de residus.
  - Donar importància a la creativitat.
 Descripció Amb les nostres pròpies mans crearem una peça de roba que ens donarà una imatge més personalitzada.
  Aprendrem diferents trucs per a reciclar i elaborar el nostre propi vestuari.
 Durada 2 hores.

 Nom R-cuina
 Tipus d’activitats Crea.
 Nivell ESO i Batxillerat
 Objectius - Descobrir que és la petjada ecològica.
  - Ser crític amb la compra sostenible i de temporada.
  - Avaluar el consum excessiu d’envasos i la compra a granel.
 Descripció A partir d’un taller participatiu debatrem sobra la compra verda i farem una brotxeta amb fruites de
  temporada.
 Durada 1 hora.

 Nom R-crea
 Tipus d’activitats Crea.
 Nivell CS, ESO i Batxillerat
 Objectius - Donar una segona vida als estris quotidians.
  - Deixar volar la imaginació per crear originals objectes.
  - Gaudir del treball amb grup.
  - Compartir el material amb els companys.
 Descripció A partir de material que ja hem utilitzat a casa podem crear útils objectes. Com per exemple: anells,
  arracades, xapes, moneder amb tetrabrik, pilotes de malabars, etc.
 Durada 2 hores.

 Nom Marc de fotos
 Tipus d’activitats Crea.
 Nivell ESO
 Objectius - Conèixer que reutilitzant material podem construir diversos objectes.
  - Debatre sobre al societat consumista.
  - Valorar els objectes fets per nosaltres mateixos davant els objectes comprats.
 Descripció Aprendrem a fer un marc de fotos i donar un toc personal a objectes que crèiem inservibles amb
  resultats sorprenents.
 Durada 1 hora.
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FITXES D’ACTIVITATS A L’AULA

 Nom Porta llapis
 Tipus d’activitats Crea.
 Nivell CI, CM i CS.
 Objectius - Reutilizar material per poder construir diversos objectes.
  - Debatre sobre el model consumista.
  - Valorar els objectes fets per nosaltres mateixos davant de regalar objectes comprats.
 Descripció Aprendrem a fer un porta llapis i donar un toc personal als objectes que crèiem inservibles amb resultats
  sorprenents.
 Durada 1 hora.

 Nom Cosmètica natural
 Tipus d’activitats Crea.
 Nivell CS, ESO i Batxillerat.
 Objectius - Aprendre a cuidar-se de forma natural, econòmica i efectiva.
  - Experimentar tècniques bàsiques per elaborar cosmètics a casa.
  - Reflexionar sobre la utilització de productes naturals.
 Descripció Un taller lúdic i saludable adreçat a aquelles persones que volen cuidar-se de manera natural.
  Amb cosmètica feta a casa la bellesa està en les nostres mans.
 Durada 1 hora i mitja.

 Nom 1, 2,3 i acció
 Tipus d’activitats Crea.
 Nivell EI, CI i CM.
 Objectius - Representar les feines del camp.
  - Conèixer per a que serveix cada eina.
  - Expressar de manera col·lectiva els conceptes treballats.
 Descripció Mitjançant una representació feta pels infants aprendrem les feines de l'hort a les diferents estacions i
  les eines que s’utilitzen.
 Durada 2 hores.

 Nom Fem planter
 Tipus d’activitats Crea.
 Nivell EI i CI.
 Objectius - Donar importància a l'agricultura ecològica urbana.
  - Aprendre a fer planter.
  - Analitzar els substrats de cultiu i els adob naturals.
 Descripció Iniciació al cultiu de plantes aromàtiques i medicinals útils per a l’hort. Plantarem llavors de plantes 
  culinàries seguint les tècniques d’agricultura ecològica.
 Durada 1 hora.
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FITXES D’ACTIVITATS A L’AULA

 Nom La farmaciola del bosc
 Tipus d’activitats Aprenem.
 Nivell CS, ESO i Batxillerat
 Objectius - Descobrir les propietats de les plantes remeieres.
  - Experimentar les propietats remeieres de les plantes a la nostra salut i les seves aplicacions.
  - Identificar les diverses plantes remeires.
 Descripció Cada espècie té una propietat determinada, mitjançant un joc relacionarem una part del cos humà
  amb una planta remeiera.
 Durada 1 hora.

 Nom Neteja ecològica
 Tipus d’activitats Aprenem.
 Nivell ESO i Batxillerat
 Objectius - Conèixer que mitjançant productes naturals podem realitzar la neteja de la nostra casa.
  - Reflexionar sobre els components químics dels productes de neteja i el seu cost.
 Descripció Cal comprar als supermercats els productes de neteja? Podem fer la neteja de la llar amb productes
  naturals.
 Durada 1 hora.

 Nom Idees per no consumir
 Tipus d’activitats Aprenem.
 Nivell Segon de Batxillerat
 Objectius - Pensar diferents mètodes per disminuir els nostres hàbits de consum.
  - Treballar la participació a l’aula. 
                               - Respectar les diverses opcions dels companys.
  - Pendre conciència de la importància de la recuperació de les antigues costums.
 Descripció Portarem a terme un debat per tal d’aconseguir idees originals per disminuir el consum generalitzat.
 Durada 1 hora.

 Nom El conte d’en Kiko, l’enciam viatger
 Tipus d’activitats Aprenem.
 Nivell EI
 Objectius - Donar importància a l’agricultura.
  - Reconèixer d’una manera divertida i pràctica els tipus d’agricultura que existeixen.
 Descripció Mitjançant un conte original els nens aprendran la importància de l’agricultura en el planeta.
 Durada 1 hora.
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FITXES D’ACTIVITATS A L’AULA

 Nom El conte del mussol Duc
 Tipus d’activitats Crea.
 Nivell EI
 Objectius - Entendre les característiques del arbres que ens envolten.
  - Identificar els arbres més comuns en el nostre entorn.
  - Descobrir els hàbitats dels diversos arbres.
 Descripció Amb un taller en forma de conte representarem les característiques del paisatge més proper.
 Durada 1 hora.

 Nom El conte de l’àvia alzina
 Tipus d’activitats Crea.
 Nivell EI
 Objectius - Conèixer els principals arbres dels nostres boscos i les seves característiques.
  - Saber que existeix la vegetació actual i la vegetació potencial.
  - Tenir cura del bosc.
 Descripció Amb un conte divertit i dinàmic aprendrem les característiques del bosc mediterrani.
 Durada 1 hora.

 Nom Parem els incendis
 Tipus d’activitats Crea.
 Nivell CM, CS, ESO i Batxillerat
 Objectius - Diferenciar els mitjans de prevenció d'incendis.
  - Saber que podem fer els ciutadans per reduir el risc d'incendis.
  - Dialogar sobre la gestió integrada d'incendis forestals.
  - Aprendre com es realitzen els mapes de perill d’incendis.
 Descripció Cada any els incendis forestals afecten a una superfície mundial de 350 milions d’hectàrees. Quins són
  els mitjans de prevenció més eficaços? En que podem col·laborar els ciutadans?
 Durada 1 hora.

 Nom Fem un compostador per a l’escola
 Tipus d’activitats Residus.
 Nivell CS i ESO
 Objectius - Cooperar en el grup.
  - Adonar-se de la importància de tenir un compostador a l'escola.
  - Utilitzar el compostador per fer adob per el nostre hort urbà.
 Descripció Reutilitzant diversos materials elaborarem un compostador per l'escola i així aprofitarem la orgànica
  per convertir-la en substrat.
 Durada 2 hores.
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FITXES D’ACTIVITATS A L’AULA

 Nom Aprofitem la orgànica: fem compost
 Tipus d’activitats Aprenem.
 Nivell EI, CI i CM
 Objectius - Adonar-se de la importància dels animals invertebrats en la formació del sòl.
  - Aprofitar la orgànica de l'escola per convertir-la en substrat.
  - Reciclar la matèria orgànica.
 Descripció A partir d’una activitat molt divertida descobrirem com les restes del nostre menjar es converteixen en
  compost.
 Durada 1 hora.

 Nom Gimcana dels residus
 Tipus d’activitats Aprenem.
 Nivell Per a totes les edats
 Objectius - Saber quina quantitat de residus produïm diàriament.
  - Aprendre com els hem de reciclar.
  - Conèixer quin serà els destí dels residus que hem produït.
 Descripció Mitjançant una gimcana volem conèixer els diversos tipus de residus que produïm i quin és el seu pròxim
  destí.
 Durada 1 hora.

 Nom Cursa dels residus
 Tipus d’activitats Aprenem.
 Nivell CI, CM i CS
 Objectius - Conscienciar-se de la problemàtica de l’augment dels residus.
  - Prendre conciència de les estratègies de reducció, reutilització i reciclatge.
  - Reduir el consum de residus.
 Descripció Mitjançant una cursa descobrirem quins són els materials  que triguen més en descompondres.
 Durada 1 hora.
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FITXES DE SORTIDES AL MEDI
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FITXES DE SORTIDES AL MEDI

        1r 2n
 Tema Títol activitat Pàgina EI CI CM CS cicle cicle 1r 2n

Primària ESO Batxillerat

Energía 19

19

20

21

21

22

23

24

24

Les energíes renovables
El nom fa la cosa
Els arbres, els nostres amics
La fauna de Gallecs
Itinerari en bicicleta
Itinerari nocturn
Coneguem els espais agrícoles de Gallecs
El bosc a les estacions
Fem un cau
Visitem l’estació meteorològica
Fem de meteoròlegs
L’aigua a la nostra ciutat
El camí de les basses
Coneguem la riera del Caganell
La vida a la bassa de Can Salví
La vida al rierol
Detectius de la natura
Dibuixa i crea amb la natura
Visitem un hort ecològic
Les plantes de l’hort
Els habitants de l’hort
Construïm nostre herbari
Fotografia a la natura
La farmaciola del bosc
La cursa dels transports
La formació de la nostra plana
La importància de Gallecs
Supervivència
La cursa de residus

Paisatge

Atmosfera

Aigua

Ecosistema

Crea

Aprenem

Residus
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FITXES DE SORTIDES AL MEDI

 Nom Les energies renovables
 Tipus d’activitats Energia
 Nivell CS i ESO
 Objectius -Reflexionar sobre les energies renovables.
  - Entendre com i perquè Gallecs fa ús d’energies renovables.
  - Valorar els recursos que ens ofereix el nostre entorn.
 Descripció La importància d’utilitzar energies renovables cada dia va en augment. Com podem els ciutadans
  col·laborar en la fomentació d’aquestes?
 Durada 2 hores.

 Nom El nom fa la cosa
 Tipus d’activitats Paisatge
 Nivell CS, ESO i Batxillerat
 Objectius - Identificar els noms dels indrets i carrers.
  - Pensar la relació entre el medi i la societat.
  - Establir relacions entre la toponímia d’un lloc i l’indret.
 Descripció Mitjançant els noms dels carrers, de les places i fins i tot dels bars, coneixerem quina relació té el nom
  amb el medi o paisatge del municipi.
 Durada 2 hores.

 Nom Els arbres, els nostres amics
 Tipus d’activitats Paisatge
 Nivell Per a totes les edats
 Objectius - Contemplar els arbres que habiten a Gallecs..
  - Aprendre el perquè de la seva localització.
  - Descobrir les parts dels arbres.
 Descripció Amb aquesta sortida coneixerem  els principals arbres de Gallecs i les propietats que ens poden oferir.
 Durada 2 hores.

 Nom La fauna de Gallecs
 Tipus d’activitats Paisatge
 Nivell CS, ESO i Batxillerat
 Objectius - Conèixer la fauna de Gallecs.
  - Identificar animals a partir de petjades i excrements.
  - Relacionar les característiques dels animals amb el seu hàbitat.
 Descripció A partir d’aquest itinerari descobrirem la fauna més oculta de Gallecs. Seguirem els seus rastres i
  descobrim el seu hàbitat.
 Durada 2 hores.
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FITXES D’ACTIVITATS A L’AULA

 Nom Itinerari en bicicleta
 Tipus d’activitats Aprenem.
 Nivell  ESO i Batxillerat
 Objectius - Contemplar des d’un altre perspectiva Gallecs.
  - Utilitzar la bicicleta com a transport quotidià.
  - Donar importancia a l’esport i l’oci a la natura.
 Descripció Amb un itinerari amb bicicleta volem conèixer nous camins, on realitzarem diverses explicacions de la
  importància de la conservació de Gallecs.
 Durada 2 hores.

 Nom Itinerari nocturn
 Tipus d’activitats Aprenem.
 Nivell  CS, ESO, Batxillerat i poden assistir pares a la sortida
 Objectius - Identificar la fauna nocturna.
  - Reflexionar  sobre la importància d’un espai rural en el Vallès.
 Descripció Amb la sortida nocturna volem conèixer Gallecs des d’una altre perspectiva, junt amb la coneixença de
  la fauna nocturna que podem trobar.
 Durada 2 hores.

 Nom Coneguem els espais agrícoles de Gallecs
 Tipus d’activitats Aprenem.
 Nivell  CS, ESO i Batxillerat
 Objectius - Conèixer la diferència entre espai agrícola i espai forestal.
  - Avaluar la importància de la preservació d’ambdós.
  - Debatre l’acció antròpica en els ecosistemes més febles.
 Descripció Explicació dels components que formen els espais agrícoles i forestals. També, descobrirem i explicarem
  la  importància d’aquests en el nostre medi.
 Durada 2 hores.

 Nom El bosc a les estacions
 Tipus d’activitats Aprenem.
 Nivell  EI, CI i CM
 Objectius - Interaccionar i descobrir un espai desconegut.
  - Explorar de que s’alimenten els animals en cada estació.
  - Saber les característiques del bosc a l’estació que ens trobem.
 Descripció En el bosc trobem diferents animals i vegetació depenent de l’estació que ens trobem.
 Durada 2 hores.
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 Nom Fem un cau
 Tipus d’activitats Atmosfera
 Nivell EI, CI, CM i CS
 Objectius - Entendre els conceptes de hibernació i com es protegeixen els diferents animals del fred.
  - Treballar la creativitat.
  - Valorar els animals i l’entorn proper.
 Descripció Construirem un cau pels animals que hivernen, tot relacionant els conceptes de les estacions i les
  característiques dels animals.
 Durada 2 hores.

 Nom Visitem l'estació meteorològica
 Tipus d’activitats Atmosfera
 Nivell CS, ESO i Batxillerat
 Objectius - Conèixer per a que serveix una estació meteorològica.
  - Saber quins són els instruments d’una estació meteorològica i per a que serveixen.
  - Analitzar els registres històrics 
                               - Debatre sobre el canvi climàtic.
 Descripció Mitjançant una sortida de camp a l’estació meteorològica del municipi coneixerem els principals
  instruments i per a que s‘utilitzen.
 Durada 2 hores.

 Nom Fem de meteoròlegs
 Tipus d’activitats Atmosfera
 Nivell CM, CS i ESO
 Objectius - Aprendre els conceptes bàsics de meteorologia.
  - Diferenciar els tipus de núvols.
  - Aprendre a predir el temps amb les pistes que ens dóna el cel.
 Descripció Observant el cel coneixerem els diferents fenòmens atmosfèrics que es produeixen en el nostre municipi. 
  Podem predir quin temps farà demà amb les indicacions que ens dóna?
 Durada 2 hores.

 Nom L’aigua a la nostra ciutat
 Tipus d’activitats Aigua
 Nivell CI, CM i CS
 Objectius - Conèixer el cicle de l’aigua i les fases fins que ens arriba a casa.
  - Conscienciar-nos de la importància d’estalviar aigua.
  - Participar a l’aula.
 Descripció Mitjançant un recorregut pel nostre municipi, sabrem quin camí han de fer les gotes d’aigua fins que
  acaben sortint per l’aixeta. Treballarem cada fase del cicle de l’aigua i el consum que fem.
 Durada 2 hores.
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 Nom Coneguem la riera del Caganell
 Tipus d’activitats Aigua
 Nivell CM, CS i ESO
 Objectius - Interrelacionar-se amb un espai natural de la ciutat.
  - Reconèixer els animals que hi viuen.
  - Adonar-se la importància de la seva preservació.
 Descripció Per què la riera del Caganell té aquest nom? Quines característiques té? Respondrem aquestes preguntes
  i identificarem els animals que hi viuen.
 Durada 1 hora i mitja.

 Nom El camí de les basses
 Tipus d’activitats Aigua
 Nivell CM, CS i primer cicle d’ESO
 Objectius - Descobrir on es situen les diverses basses de Gallecs i la seva utilitat.
  - Saber quina és la qualitat de l’aigua.
  - Identificar quins animals viuen a la bassa.
 Descripció Amb la sortida farem un recorregut per les basses, on explicarem els indicadors de sostenibilitat i els
  animals que hi habiten.
 Durada 2 hores.

 Nom La vida a la bassa de Can Salvi
 Tipus d’activitats Aigua
 Nivell CS i ESO
 Objectius - Observar la flora i la fauna que viuen a la bassa.
  - Aprendre a calcular els indicadors de sostenibilitat de la bassa.
  - Conèixer la importància de la preservació d’aquests espais.
 Descripció Explicació dels diferents components que formen la bassa. També, donarem a conèixer les diverses cadenes
  alimentàries que podem trobar en aquest ecosistema.
 Durada 1 hora i mitja.

 Nom La vida al rierol
 Tipus d’activitats Aigua
 Nivell CS i ESO
 Objectius - Identificar la flora i la fauna que viuen al rierol.
  - Investigar un ecosistema de riera.
  - Entendre la necessitat de preservar els espais naturals.
 Descripció Farem una passejada vorejant les diferents rieres de Gallecs per descobrir com es aquest ecosistema, com
  funciona i com interactua. Farem activitats de descoberta amb les diferents espècies vegetals i animals.
 Durada 2 hores.



 Nom Detectius de la natura
 Tipus d’activitats Ecosistema
 Nivell Per totes les edats
 Objectius - Reconèixer el medi que ens envolta mitjançant el tacte i l’olfacte.
  - Desenvolupar els nostres sentits.
  - Descobrir un espai desconegut.
 Descripció Amb parelles haurem de descobrir el medi que ens envolta. Ens posarem en la pell d’aquells animals que
  tenen diferents capacitats sensorials que les nostres. Posarem a prova els nostres sentits.
 Durada 1 hora.

 Nom Dibuixa i crea amb la natura
 Tipus d’activitats Ecosistema
 Nivell Per totes les edats
 Objectius - Tenir cura del medi ambient.
  - Aprendre quins són les plantes més abundants a Gallecs.
  - Deixar anar la imaginació per tal de crear quadres originals.
 Descripció Mitjançant el material que ens proporciona el bosc es convertirem en artistes.
 Durada 1 hora i mitja.

 Nom Visitem un hort ecològic
 Tipus d’activitats Ecosistema
 Nivell Per totes les edats
 Objectius - Conèixer els diversos beneficis d’un hort.
  - Valorar la feina del sector primari i la seva riquesa.
  - Prendre conciència de l’hort com a remei terapèutic.
 Descripció Farem una visita a un hort de Gallecs, descobrint els grans avantatges que ens aporta i els secrets de
  l’agricultura ecològica, tot realitzant alguna tasca a l’hort.
 Durada 2 hores.

 Nom Les plantes de l'hort 
 Tipus d’activitats Ecosistema
 Nivell EI, CI i CM
 Objectius - Identificar les plantes de l’hort i les seves propietats.
  - Saber diferenciar els conceptes de sembrar, plantar i recol·lectar.
  - Compendre d’on provenen les verdures que mengem.
 Descripció Anirem a un hort de Gallecs per descobrir la relació que hi ha entre el nostre clima i les verdures que
  conreem i conèixer les diverses propietats de les hortalisses.
 Durada 2 hores.
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 Nom Els habitants de l'hort
 Tipus d’activitats Aigua
 Nivell EI i CI
 Objectius - Identificar els diversos animals de l’hort.
  - Saber que ens proporciona cada animal i quin profit hi podem treure.
  - Provocar la interacció i la descoberta de l’espai.
 Descripció Sabem els animals que habiten en els horts i quin bé ens fan a les persones? Ho descobrirem en aquesta
  sortida.
 Durada 2 hores.

 Nom Construïm el nostre herbari
 Tipus d’activitats Aigua
 Nivell CI, CM i CS
 Objectius - Reconeixer els arbres i arbustos més importants de la zona.
  - Recollir dades significatives de arbres i arbustos.
  - Dibuixar les plantes treballant la creativitat.
 Descripció Quina flora trobem a Gallecs? Són tots els arbres de la mateixa espècie? Farem un tomb per Gallecs i
  aprendrem a reconèixer els arbres i arbustos que ens envolten i les seves característiques.
 Durada 2 hores.

 Nom Fotografia la natura
 Tipus d’activitats Crea
 Nivell Segon cicle d’ESO i Batxillerat
 Objectius - Gaudir de les passejades per la natura.
  - Ser sensibles a l’entorn natural a través de la fotografia.
  - Treballar la creativitat.
 Descripció A partir d’una sortida de camp fotografiarem aquells racons més espectaculars de Gallecs.
 Durada 2 hores.

 Nom La farmaciola del bosc
 Tipus d’activitats Aprenem
 Nivell CS, ESO i Batxillerat
 Objectius - Descobrir les propietats de les plantes remeieres.
  - Valorar l’entorn proper i els recursos que ens ofereix.
  - Reconèixer quines plantes medicinals trobem a Gallecs.
 Descripció A través d’una passejada, descobrirem quines són les plantes remeieres que trobem a Gallecs i quin ús i
  podem donar.
 Durada 2 hores.



 Nom La cursa dels transports
 Tipus d’activitats Aprenem
 Nivell Segon cicle d’ESO i Batxillerat 
 Objectius - Reconèixer les diverses formes de desplaçar-se.
  - Saber el cost econòmic i el cost ambiental que poden tenir els diferents transports.
  - Participar en el grup.
 Descripció Es tracta de fer un recorregut en tres elements de transport:  els peus, la bicicleta i l’autobús. En grups
  farem una sortida per arribar al mateix punt, calcularem el temps, el cost econòmic i ambiental. Podem
  fer propostes per millorar-ho? Que podem fer-hi cada un de nosaltres?.
 Durada 2 hores.

 Nom La formació de la nostra plana
 Tipus d’activitats Aprenem
 Nivell CS, ESO i Batxillerat 
 Objectius - Diferenciar el tipus de roques que formen Gallecs.
  - Descobrir com es va formar la plana Vallesana i les muntanyes que l’envolten.
  - Identificar la geografia que ens rodeja.
 Descripció Amb aquesta sortida geomorfològica volem saber com i quan es van crear les muntanyes que envolten
  Gallecs i la formació del Vallès.
 Durada 2 hores.

 Nom La importància de Gallecs
 Tipus d’activitats Aprenem
 Nivell CS, ESO i Batxillerat 
 Objectius - Conèixer el model agrari de Gallecs.
  - Entendre el perquè de la seva preservació.
  - Descobrir la història de Gallecs.
 Descripció Amb la sortida volem donar a conèixer el model d’espai agrari de Gallecs i la importància de la preservació
  dels valors natural i culturals.
 Durada 2 hores.

 Nom Supervivència
 Tipus d’activitats Aprenem
 Nivell CS i ESO 
 Objectius - Saber sobreviure a la natura.
  - Aprendre quins aliments podem menjar de la natura i que no.
  - Millorar la nostra orientació.
 Descripció Sabríem sobreviure si ens perdéssim al bosc? Pot ser no cal anar sempre amb una brúixola a la butxaca,
  però no ens podem perdre. Per on surt el sol, la distribució dels arbres i la construcció d’una brúixola ens
  ajudarà a no perdre el nord.
 Durada 2 hores.
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 Nom Cursa dels residus
 Tipus d’activitats Residus
 Nivell CS i ESO
 Objectius - Conscienciar-se de la problemàtica de l’augment dels residus.
  - Prendre conciència de les estratègies de reducció, reutilització i reciclatge.
  - Reduir el consum de residus.
  - Reconèixer les diferents fraccions de deixalles.
 Descripció Mitjançant una gimcana volem conèixer quins materials triguen més temps en descompassar-se.
  Analitzarem la problemàtica dels residus i les diverses actiuacions locals que podem fer.
 Durada 2 hores.
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