OFERTA DE VISITES GUIADES I ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES
A LA TALLADA D'EMPORDÀ

PRESENTACIÓ:

En el marc d'aquest projecte s'ofereixen visites guiades per professionals
dirigides a centres educatius de primària i secundària i a la societat en general
que desitgin conèixer l'entorn natural i de patrimoni cultural que trobem en el
municipi de la Tallada d'Empordà.
Distingim dos tipus d'oferta segons el públic a qui va dirigit:
- Visites guiades amb activitats pedagògiques per als Centres Educatius
d'Educació Primària i Secundària.
- Visites guiades al públic en general (grups de persones, entitats, famílies,...).
Grups de màxim 20 persones.

1- VISITES GUIADES AMB ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES PER CENTRES
EDUCATIUS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA:

Cada activitat està adaptada al nivell educatiu corresponent i disposa d'un
dossier de treball per a cada participant. Aquest 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.

Totes les sortides tenen una durada corresponent a la d'una jornada escolar
(també és possible adaptar l'horari de les sortides segons necessitats).

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.

OFERTA D'ACTIVITATS PER NIVELL EDUCATIU:

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
INICIAL

MITJÀ
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1a. L'entorn natural: La plana dels conreus + la poma i el blat 1b. L'entorn natural: El Puig Seglar
1c. L'entorn natural: La riba del Ter -l'aigua2. L'art romànic i la vida a l'Edat Mitjana
3. La Guerra Civil i l'aeròdrom republicà de Canet

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTIVITATS EDUCATIVES:
(Cada activitat s'adequa a l'edat dels participants)

1- 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,....

1a-Ruta de la plana dels conreus

Descripció de l'activitat: Aquesta ruta és un apropament al paisatge i als
conreus de la plana empordanesa des de la Tallada d'Empordà fins a Canet
creuant el Rec de Molí. Una passejada agradable per reflexionar sobre com els
humans modifiquem el paisatge i quin és el cicle dels conreus al llarg de l'any i

els seus usos al pas del temps.
Es durà a terme un taller d'expressió plàstica a partir de l'observació del
paisatge.
Un cop a Canet, a l'Estació Experimental Mas Badia (IRTA), es realitza una
visita guiada de les que s'ofereixen a continuació:
- Del blat al pa.
- La fruita dolça -la poma-.
- L'ús eficient de l'aigua.
- Els cultius de la poma i el blat a la tardor, a l'hivern, a la primavera i a l'estiu.

1b-Ruta del Puig Seglar

Descripció de l'activitat:Aquesta ruta ens ofereix la possibilitat d'endinsar-nos
al bosc més proper a la plana i pujar al cim més alt del municipi, el Puig Seglar.
Des d'allà observar la plana empordanesa amb el mar de fons. Al llarg del camí,
anirem reconeguent les plantes i arbres de vora el camí, així com els seus usos
tradicionals i propietats medicinals. Ens fixarem en els canvis en el paisatge i
en com la petjada humana l'ha modificat al llarg del temps.
Al final de la ruta, realitzarem un taller de plantes medicinals per endur a casa
(bosseta d'olor, oli per a massatges, ...).

1c-Ruta de la riba del Ter (Canet)

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.

2- L'art romànic i la vida a l'Edat Mitjana

Dins el municipi tenim la possibilitat d'endinsar-nos en el món de l'Edat Mitjana
gràcies al llegat arquitectònic, artístic i arqueològic que ens ofereixen els tres
nuclis medievals de la Tallada, Tor i Marenyà.

Descripció de l'activitat: Aquesta ruta ressegueix les petjades del passat
medieval del municipi; descobrirem els tresors que s'amaguen a les parets de
les cases, carrers, muralles, esglésies i dins l'església de Sant Esteve de
Marenyà podrem contemplar i interpretar les extraordinàries pintures
romàniques de l'absis.
Al final de l'activitat es realizarà un taller de tècnica de pintura al fresc per
endur a casa.

3- La Guerra Civil i l'aeròdrom republicà 318 de Canet

Descripció de l'activitat: La Guerra Civil Espanyola (1936-1939) és objecte
d'estudi imprescindible per comprendre la nostra història, sobretot per als més
joves que són qui més la desconeixen. Són pocs els testimonis que queden per
explicar-nos detalls d'aquella tràgica derrota, però encara queden vestigis que
ens permeten imaginar la situació dramàtica d'aquells dies. Un exemple clar i
proper, és l'aeròdrom republicà de Canet.
Situat en el pla entre Canet i Torroella de Montgrí, molt aprop del riu Ter i
enmig de camps, arbredes i canyissars, trobem les restes del que fou un
aeròdrom republicà amb totes les edificacions per al seu funcionament així com
cinc refugis antiaeris. Construit el 1938 com a estratègia defensiva dels atacs
de l'exèrcit de Franco, un passeig per aquest indret ens revelarà una part de
la història més propera i a la vegada desconeguda.

2- VISITES GUIADES AL PÚBLIC EN GENERAL:

2.1. Oferta de visites guiades al públic en general:

L'art romànic i la vida a l'Edat Mitjana

La Guerra Civil i l'aeròdrom republicà de Canet

Destinataris: Grups de persones adultes, famílies,... Màxim de 25 persones per
grup.
Durada:Les sortides tenen una durada de 4 hores. Segons l'època de l'any es
realitzaran en horaris de matí o tarda.

Lloc de sortida i arribada:
•

Ruta del romànic: La Tallada d'Empordà. L'Empordanet.

•

Ruta de La Guerra Civil i l'aeròdrom 318 de Canet: Canet de la Tallada.

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.

2.2. Descripció de les activitats:

- L'art romànic i la vida a l'Edat Mitjana

Dins el municipi tenim la possibilitat d'endinsar-nos en el món de l'Edat Mitjana
gràcies al llegat arquitectònic, artístic i arqueològic que ens ofereixen els tres
nuclis medievals de la Tallada, Tor i Marenyà.

Descripció de l'activitat: Aquesta ruta ressegueix les petjades del passat
medieval del municipi; descobrirem els tresors que s'amaguen a les parets de
les cases, carrers, muralles, esglésies i dins l'església de Sant Esteve de
Marenyà podrem contemplar i interpretar les extraordinàries pintures
romàniques de l'absis.

3- La Guerra Civil i l'aeròdrom republicà 318 de Canet

Descripció de l'activitat: La Guerra Civil Espanyola (1936-1939) és objecte
d'estudi imprescindible per comprendre la nostra història. Són pocs els
testimonis que queden per explicar-nos detalls d'aquella tràgica derrota, però
encara queden vestigis que ens permeten imaginar la situació dramàtica
d'aquells dies. Un exemple clar i proper, és l'aeròdrom republicà de Canet.
Situat en el pla entre Canet i Torroella de Montgrí, molt aprop del riu Ter i
enmig de camps, arbredes i canyissars, trobem les restes del que fou un
aeròdrom republicà amb totes les edificacions per al seu funcionament així com
cinc refugis antiaeris. Construit el 1938 com a estratègia defensiva dels atacs
de l'exèrcit de Franco, un passeig per aquest indret ens revelarà una part de
la història més propera i a la vegada desconeguda.

