DOSSIER PEDAGÒGIC

DOSSIER PEDAGÒGIC:
RUTES DE NATURA:
1c-RUTA DE LA RIBA DEL TER (CANET DE LA TALLADA)
- L'entorn natural
Relacionades amb el medi natural, disposem de tres sortides diferents que ens
ofereixen la possibilitat d'apropar-nos i descobrir l'entorn natural més proper al
municipi de La Tallada d'Empordà. Tractant-se d'un municipi que abarca una
extensió territorial àmplia, trobem una biodiversitat remarcable que ens
permet realitzar diferents rutes per l'estudi i el gaudi de la natura.
Cada ruta es desenvolupa en un hàbitat ben diferenciat, fet que permet als
participants observar les característiques pròpies de cada medi natural: la
fauna, la flora, el paisatge, les activitats agrícoles i forestals,...
Nivell educatiu de l'activitat:
Educació Primària

Cicle Mitjà i Superior

Educació Secundària

1r i 2n Cicle

Descripció de l'activitat: Una passejada per observar la fauna i la flora que
voreja el riu Ter, veurem el roure centenari i visitarem l'observatori d'aus de
Canet. Ens fixarem en com es va formar l'illa de Canet i tot seguint la mota del
riu, recordarem els canvis en el paisatge al llarg de l'any. Realitzarem una
escultura amb els elements naturals que ens envolten (land art), prendrem
consciència de l'entorn, del silenci i farem uns exercicis de relaxació.
Continuant la ruta, arribarem a l'IRTA on farem un taller de l'ús eficient de
l'aigua.
Durada de l'activitat: Una jornada escolar.
(Primària: matí i tarda. Secundària: horari intensiu. (Hi ha la possibilitat
d'adaptar l'horari segons necessitats).
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Dossier: Aquesta activitat està adaptada al nivell educatiu corresponent i
disposa d'un dossier de treball per a cada participant. El dossier conté
informació i activitats per a realitzar abans, durant i després de la visita. Per si
és d'interés, hi ha a la disposició de qui ho sol·liciti, bibliografia i material
didàctic per aprofundir en qualsevol tema.
Observacions: Les sortides es realitzen, la major part del temps, a l'exterior i
requereixen d'un desplaçament a peu, per tant, és imprescindible un bon
calçat i roba adequada. Es contempla també la possibilitat de realitzar les
sortides en bicicleta, ja sigui amb les dels propis participants com del servei de
lloguer que s'ofereix.
Lloc de sortida i arribada: Canet de la Tallada.
Informació i inscripcions: turisme@latallada.cat
Objectius:
•

Observar la fauna i la flora de la Illa de Canet, Reserva Natural del riu
Ter.

•

Comprendre la formació de l'illa de Canet.

•

Donar a conèixer les aus més freqüents, així com diversos aspectes de la
seva biologia i ecologia.

• Donar a conèixer els hàbitats característics de l'Illa del Ter.
• Sensibilitzar els assistents sobre el valor dels ecosistemes mediterranis,
la fauna i la flora, i de la importància de conservar-los.
• Conèixer l’ecosistema fluvial mediterrani: fauna, vegetació i
funcionament.
• Posar en relleu el valor i la funció dels rius com a concentradors de
biodiversitat.
• Aprendre a reconèixer els principals impactes antròpics, el seu origen i
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com es poden solucionar.
• Aplicar metodologies tècniques i científiques d’aplicació estàndard en
l’avaluació i diagnosi de l’estat dels ecosistemes fluvials, adaptades a
cada nivell educatiu.
• Fomentar el contacte directe amb la natura, tot incentivant un esperit
crític envers la situació del seu entorn immediat, i alhora també afavorir
l’afany d’investigació i reconeixement del seu entorn natural immediat.
• Promoure l’adquisició d’hàbits de treball organitzat i en grup per a la
realització de tasques i també per a l'activitat artística (land art).
• Incentivar la imaginació i la creativitat a partir de materials naturals.
• Promoure la importància de la relaxació i gaudi en un entorn natural.
• Promoure actituds de respecte envers les plantes i l’entorn.

Fitxa dels continguts de l'activitat:
L'activitat transcorre al llarg d'un recorregut a peu o en bicicleta.
A cada punt es duu a terme una activitat concreta relacionada amb el lloc de la
parada:
1. Presentació de l'activitat al pla de Canet.
2. El Roure monumental. Activitat: Els arbres.
3. La Resclosa de Canet.
4. L'Illa de Canet. Formació i funcions. Reserva natural de fauna salvatge.
Activitats 3 i 4 del dossier.
5. El riu Ter - L'observatori d'aus. Omplir fitxa sobre les aus.
6. La mota – les inundacions. Activitat d'expressió artística: Land art.
7. Gorga de Canet. Formació i funció de la gorga. Activitat d'observació de
l'entorn a través dels sentits i exercicis de relaxació.
8. Visita guiada al Mas Badia. L'ús eficient de l'aigua.
9. Valoració i conclusions.
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FITXA DE L'ALUMNE/A
- RUTA DE NATURA:
- LA RIBA DEL TER-LA TALLADA D'EMPORDÀ I CANET.
NOM:

DATA:

1. Visita guiada al Mas Badia. L'ús eficient de l'aigua. Què he après?
2. Land Art. Tira una fotografia de la vostra escultura i envia-la al concurs:
turisme@latallada.cat
3. La flora de ribera: Observa tres fulles ben diferents entre elles. Dibuixales i descriu-les segons la terminologia botànica.
4. La fauna del riu. Quins animals podriem observar?
5. Activitat al Centre Educatiu:
- Busca exemples i descriu quines parts del cos han adaptat els diferents
animals i plantes per viure en un ambient aquàtic?
-Taller menjadores per a ocells.

Ruta Natura: La Riba del Ter

4

