GIRONA,
CIUTAT NATURAL
GUIA DEL
PROGRAMA

Amb el suport del

Des de Sorbus us oferim un nou programa educatiu: activitats d'educació ambiental
per conèixer i estimar el patrimoni natural de la ciutat de Girona, el més proper, el nostre.
La proposta està pensada per realitzar als espais d'interès natural de la ciutat, als quals s'hi pot
accedir a peu o fent servir el transport públic:
la proximitat implica un estalvi.
La durada és d'unes dues hores de manera que es pot tornar al centre a dinar:
la proximitat implica comoditat.

La possibilitat de conèixer paisatges, rius, plantes, ocells,... de la mateixa ciutat farà possible
als alumnes de passejar-hi amb una mirada més sensible, científica i responsable:
la proximitat educa.
Els que ens coneixeu sabeu que la nostra feina és educar en la proximitat.
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A la vora de l’Onyar
A qui s’adreça: a partir de Cicle Inicial

Millor època per realitzar l’activitat: primavera
Petita descripció de l’activitat: Parlarem dels orígens del riu més gironí, de la seva conca,
del cabal, de les inundacions,... Farem una passejada per dins de la llera de l’Onyar,
començant per la zona del Carrer del Carme fins a la zona pròxima a la Creueta. Així veurem
les diferències entre la zona més urbana i la zona més natural. Entendrem quin és el paper
dels boscos de ribera, les seves adaptacions, les funcions ecològiques, els profits que les
persones en traiem,.... Amb sort veurem i escoltarem algun representant de la fauna de la
zona i a la primavera podrem aturar-nos a conèixer i a jugar amb les plantes més comuns.

A la vora del Ter
A qui s’adreça: a partir d’Educació Infantil

Època recomanada : tardor-hivern per fauna i primavera per vegetació.
Petita descripció de l’activitat: Repassarem on neix el Ter, les seves característiques i
recorregut (curs alt, mitjà i baix), els usos i el cicle de de l’aigua, les transformacions del
riu,... Ho farem sortint de l’esplanada del pavelló de Fontajau i passejant passarem per la
vora esquerra del Ter fins arribar a la zona de la Illa del Ter tot observant la fauna i la
vegetació de la riba. Conca, cabal, cabal ecològic, corredor biològic, ecosistema,... seran
conceptes que aniran sortint segons l’edat dels alumnes.

Els aiguamolls de la ciutat
A qui s’adreça: a partir d’Educació Infantil

Època recomanada : tardor-hivern per fauna i primavera per vegetació.
Petita descripció de l’activitat: Entre les hortes de Santa Eugènia i el riu Ter, s’ha construït
una zona de passeig entre aiguamolls, els aiguamolls més gironins. Depenent de l’època de
l’any podrem fer observacions de les aus més comuns d’aquest nou hàbitat: cabusset, coll
verd, cueretes, oriol, orenetes i falziots,... Com no podria ser d’altre manera, la vegetació
d’aiguamolls també hi és present: balques, canyissos, joncs,... Per poder gaudir de la fauna,
Sorbus disposa de prismàtics que posa a disposició dels alumnes i del professorat.
Conceptes de biodiversitat pels més grans o simplement gaudir de l’avifauna amb els seus
colors i els seus cants pels més menuts és la proposta que us fem per conèixer els
aiguamolls més propers.

Els boscos més gironins
A qui s’adreça: a partir d’Educació Infantil

Època recomanada : tot l’any
Petita descripció de l’activitat: Tot i el creixement de la ciutat, Girona encara conserva
extenses zones de boscos originals propis del nostre clima. Sense sortir de la ciutat podem
passejar entre alzines, suros, roures, pins,... Parlarem dels nostres boscos, les seves
espècies més representatives d’arbres, arbustos i vegetació en general. Repassarem les
utilitats de les espècies més representatives i podrem constatar la gran diversitat que
envolta la ciutat. Ens farem preguntes diferents segons l’edat dels alumnes i en buscarem
les respostes tot passejant pels boscos més gironins.

Les hortes de Santa Eugènia
A qui s’adreça: a partir de Cicle Inicial

Època recomanada : tot l’any amb preferència a finals de primavera
Petita descripció de l’activitat: L’extensa i fèrtil plana del Ter que va des de Salt fins a
Girona, havia sigut el gran rebost de verdures i hortalisses de la ciutat. Avui encara podem
passejar entre els horts i els hortolans que treballen una bona extensió de terreny a la zona
de Santa Eugènia. Parlarem de les espècies que s’hi cultiven i en coneixerem tots els
processos necessaris per tal de poder disposar de les verdures i hortalisses fresques i més
pròximes a la ciutat de Girona. Amb els més menuts potser buscarem en Patufet sota una
col i amb els més grans parlarem d’ecologia urbana i sostenibilitat. I aprofitarem per
conèixer expressions amb noms d'hortalisses com bleda, fava o badoc...

Els quatre rius
A qui s’adreça: a partir de Cicle Mitjà

Època recomanada : tot l’any
Petita descripció de l’activitat: Passejarem per conèixer els quatre rius de la ciutat de
Girona. Començarem per l’últim tram del Galligants, anirem cap a l’Onyar i veurem la seva
desembocadura en el Ter, resseguirem un tram del Ter aigües amunt fins a trobar el punt on
el Güell dona les seves aigües al Ter. Les diferències i semblances dels rius gironins, les
transformacions al llarg del temps, la natura (o el ciment) que els envolta, la seva fauna i
vegetació... seran els temes que anirem comentant durant la passejada. Una passejada
indispensable per poder conèixer més de prop els nostres quatre rius.

Girona de pedra
A qui s’adreça: a partir de Cicle Mitjà

Època recomanada : tot l’any
Petita descripció de l’activitat: Coneixerem la famosa “pedra de Girona”, com s’ha format,
que són els nummulits, d’on s’ha extret,... Però a Girona hi ha moltes altres pedres: els
diferents tipus de còdols, grans blocs de pedra sorrenca que formava part de l’antiga
muralla romana, materials provinents dels volcans més propers a la ciutat en forma de
llambordes o per decorar la torre de Carlemany,... Una visió diferent dels materials de
construcció utilitzats a la ciutat que ens permetrà parlar de geologia d’una manera
simpàtica i divertida tot passejant per la part vella de Girona fins arribar a la torre d’Alfons
XII on gaudirem de les magnífiques vistes de la ciutat que ens deixaran de pedra...

