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PRESENTACIÓ DE LA SORELLONA 
 

L’associació la Sorellona neix el 2013 a Girona a partir d’un equip integrat per biòlegs, ambientòlegs i 

altres titulats en el camp de la gestió de recursos naturals, i alhora també amb una llarga experiència i 

acreditació en l’àmbit de l’educació en el lleure i l’educació ambiental. El nostre principal actiu és un 

bon coneixement del medi natural i de les tècniques d’estudi més adequades a cada cas, gràcies a 

l’experiència acumulada en projectes de gestió i seguiment de la biodiversitat, desenvolupats a molts 

racons del nostre territori. 

Fa uns anys que treballem en el disseny i realització de diverses activitats d’educació ambiental, que 

tenen com a objectiu principal la descoberta de la natura. 

Des de l’inici de l’associació fins el moment actual la Sorellona ha desenvolupat gran varietat d’activitats, 

sempre amb l’objectiu d’aprendre a la natura, de la natura i sobre la natura, basant-nos sobretot en el 

medi fluvial i la ciència per a tots els públics.  

A grans trets la Sorellona realitza: 

✓ Propostes de lleure: casals municipals en períodes de vacances escolars, programes 

d’activitats extraescolars, camps de treball pel seguiment de la biodiversitat i estades de natura en 

espais d’interès natural. 

✓ Creació i realització de programes educatius per a centres educatius, administracions, 

projectes de conservació i custòdia. 

✓ Servei d’assistència tècnica per als serveis d’informació i educació ambiental al Parc Natural 

de Cap de Creus des de juliol de 2017 fins a l’actualitat. 

✓ Creació de materials o recursos educatius. 

✓ Campanyes d’educació ambiental per a programes municipals d’implementació de recollida 

selectiva. 

✓ Programes de Voluntariat ambiental: jornades d’acció directa per la millora del medi.   

✓ Redacció de plans estratègics, d’ús públic, de participació. 

✓ Formacions per a professionals.  

 

 

Contacte 

 

Pàgina web: www.sorellona.org 

Correu electrònic: info@sorellona.org 

Telèfon: +34 972 07 24 76 / +34 693 728 565 

 
 

  

mailto:info@sorellona.org


 
 
Oferta educativa La Sorellona 

 

PROPOSTES EDUCATIVES DE LA SORELLONA 
 

TÍTOL ACTIVITAT 
DESTINATARIS 

EI CI CM CS ESO BAT CF 

Anguila viatgera 
       

El joc del xoriguer petit 
MC 

       

Descoberta amb els 5 
sentits MC  

       

Bufa! La tramuntana MC  
       

El mediterrani un mar 
per descobrir 

       

Descoberta de  
rastres MC  

       

Descoberta del riu NG  
       

Ecologia marina MC  
       

El món dels artròpodes 
NG 

       

Geomorfologia 
       

El bosc mediterrani i el 
foc MC NG  

       

Ecologia del foc NG        

Temps de canvis NG        

Quin paper tenim 
nosaltres? 

       

Aprenentatge Servei per 
a la conservació del 

territori NG 

       

Sortida als Aiguamolls 
       

Activitats a la carta        
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MATERIALS EDUCATIUS 
DESTINATARIS  

EI CI CM CS ESO BAT CF Altres 

Els tresors de la pesca 
artesanal 

        

Joc de l’Escanyagats NG 
        

Maqueta de les rieres 
mediterrànies NG  

        

 

MC Activitats subvencionades pel programa Del mar als cims de la Diputació de Girona. 

NG Activitats gratuïtes per escoles de Girona en el marc del Projecte GIRONAT - Next Generation. Per a 
més informació podeu escriure a info@sorellona.org.  

 

Àmbit geogràfic per realitzar les propostes 

La Sorellona treballa en l’àmbit de les aigües continentals i intermareals: rius, rieres, aiguamolls, llacs, 

llacunes, recs, estanys...i també en l’àmbit de les aigües marines, al mar mediterrani. Aquesta 

particularitat fa que el radi d’acció de l’entitat es pugui estendre per tot el territori català, tot i que la 

nostra zona d’acció més habitual són les comarques gironines.  

 

Aquests àmbits ens permeten treballar l’entorn que els envolta, com serien boscos mediterranis, prats, 

platges, aiguamolls i muntanyes. Ens agrada realitzar les activitats en espais naturals protegits i espais 

de la xarxa Natura 2000, que ens permeten donar a conèixer el sistema de gestió i conservació d’aquest 

indrets i divulgar i promoure la necessitat de tenir-ne cura. 

 

Alguns espais protegits on realitzem activitats: 

 

• Parc Natural del Cap de Creus 

• Parc Naturals dels Aiguamolls de l’Empordà 

• Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter 

• Espai d’Interès Natural Les Gavarres 

• Parc Natural del Cadí-Moixeró 

• Parc Natural de l’Alt Pirineu 

 

http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/del-mar-als-cims
mailto:info@sorellona.org


Notes importants a tenir en compte per a les propostes: 

 Els educadors/es són tècnics especialitzats que dominen perfectament les tècniques educatives 
que es proposen. Presenten una titulació relacionada en el camp científic i/o la gestió dels 
recursos naturals, com també experiència en l’àmbit de l’educació. 

 
 En les activitats que es realitzen captures de fauna, s’utilitzen tècniques que són innòcues pels 
animals, i totalment segures pels participants a l’activitat. 

 
 Cada proposta s’adaptarà al grup i a l’espai escollit, la Sorellona contacta amb la persona 
responsable del grup per concretar la proposta d’horaris, continguts i espai i es fa arribar al centre 
educatiu un programa educatiu de l’activitat. 

 
 L’equip d’educadors portarà el material necessari per realitzar les activitats, així com el material 
d’investigació (binocles, brúixoles, pots de mostres, lupes, bosses...) i material gràfic (mapes, 
guies i fitxes per identificar). 

 
 Es pot oferir al professorat material didàctic de suport a les activitats per treballar prèviament o 
posteriorment a l’aula. 

 
 Per tal de poder avaluar bé l’activitat i els educadors, es dona al professorat un petit qüestionari, 

on també es podran fer esmenes i observacions per a millorar i aprofundir en aquells aspectes 
que es considerin oportuns. També es realitzarà una dinàmica d’avaluació amb l’alumnat per tal 
que l’equip d’educadors/es puguin recollir les opinions d’aquests sobre les diferents parts de 
l’activitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANGUILA VIATGERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripció de l’activitat 
L’activitat consisteix en un taller tranquil a la natura. S’inicia captant l’atenció dels nens i nenes explicant 
un conte, en que la protagonista és l’anguila, un dels peixos que relacionen els ecosistemes marins amb 
els fluvials.  
Es descobreix el seu cicle vital i altres espècies amb les que conviu als rius i rieres mediterrànies.  
Els nens i nenes tenen l’oportunitat de conèixer els personatges del conte de molt a prop, tant que si 
volen els poden agafar sempre amb compte i supervisats per l’equip educatiu.  
Quan la narració́ del viatge de l’anguila acaba, els nens i nenes poden observar la fauna utilitzant lupes, 
salabrets i safates. 
S’explica també als infants les tècniques de captura de fauna utilitzades per pescar els animals 
vertebrats i invertebrats i que aquestes resulten innòcues pels animals, i totalment segures pels 
participants de l’activitat. 
 
 

 

 

Objectius 

✓ Descobrir la gran riquesa natural dels ambients aquàtics. 
✓ Reconèixer les característiques principals dels peixos, els amfibis, els grans invertebrats i altres 

bestioles d'aigua. 
✓ Desenvolupar la curiositat, l'interès i el respecte per l'entorn natural. 
✓ Fomentar el contacte directe de la mainada amb la natura, tot incentivant l’esperit d’investigació. 

 

 

Nivell educatiu Educació infantil 

Tipus d’activitat Taller a la natura 

Durada 1 matí (2h-3h) 

Espai de 
realització 

Rius, rieres i recs 



EL JOC DEL XORIGUER PETIT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripció de l’activitat 
La proposta és un joc de proves que es realitza en un espai natural. Durant l’activitat, els nens i nenes 
descobreixen algunes de les principals característiques de les aus, centrant-nos en el xoriguer petit.  
Per motivar a l’alumnat, prèviament al dia de l’activitat, arriba una carta d’en Xori al centre educatiu, 
en Xori és un xoriguer petit que ens vol ensenyar moltes coses perquè entenguem com és el seu dia a 
dia. Demana als infants si el volen acompanyar en el descobriment dels sentits tot jugant.  
Els nens i nenes experimentaran les vivències pròpies del xoriguer en primera persona, a més de 
conèixer els amics d’en Xori i altres animals que viuen en aquell espai. Es tracta d’una activitat sensorial 
que combina el joc simbòlic, la creativitat, l’expressivitat, el respecte a la natura i a la resta de companys.  

 

      

 

Objectius 
✓ Descobrir les principals característiques de les aus a través del joc: morfologia, alimentació, tipus 

nius. 
✓ Potenciar les habilitats motrius bàsiques. 
✓ Experimentar a través dels sentits. 
✓ Fomentar el contacte directe de la mainada amb la natura, tot incentivant l’esperit d’investigació. 

 

  

Nivell educatiu Educació Infantil 

Tipus d’activitat Joc a la natura 

Durada 1 matí (3h-4h) 

Espai de 
realització 

Prats o bosc mediterrani 
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DESCOBERTA AMB ELS 5 SENTITS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripció de l’activitat 
Caminada de descoberta resseguint un itinerari senyalitzat en què els participants descobreixen 
diferents aspectes de l’espai natural a través dels seus sentits.  
Abans de començar l’itinerari es fa una breu presentació de l’espai que descobrirem, i dels elements 
més singulars que podem trobar. 
Per començar a introduir la temàtica de l’activitat es pregunta als participants quins són els seus sentits 
i si estan preparats per utilitzar-los durant l’activitat. Es realitza una volta circular (sempre que sigui 
possible) durant la qual es duen a terme 5 activitats, utilitzant un sentit diferent en cadascuna d’elles. 
El sisè sentit és l’únic que cal fer servir en totes les proves però que no té una prova específica. Us 
animeu a descobrir-lo?  
S’escullen els indrets més adients on realitzar les activitats referents a la vista, el tacte, l’oïda, l’olfacte i 
el gust. Però a més, durant l’itinerari es poden realitzar altres parades en cas de trobar rastres d’animals, 
en cas de passar per algun mirador o per tal de resoldre les inquietuds dels participants. 
 

     

 

Objectius 
✓ Descobrir la flora i fauna característica dels hàbitats propers utilitzant els sentits.  
✓ Potenciar l’observació, la sensació i la percepció com a elements que faciliten el coneixement. 
✓ Promoure la interacció i el descobriment d’un espai desconegut. 
✓ Fomentar el contacte directe dels participants amb la natura, tot incentivant l’esperit 

d’investigació. 
✓ Promoure el respecte per l’entorn i envers la resta d’éssers vius.  

 

  

Nivell educatiu Educació Infantil i Educació Primària 

Tipus d’activitat Itinerari de descoberta 

Durada 1 matí (3h-4h) 

Espai de 
realització 

Prats o bosc mediterrani 



 
 
Oferta educativa La Sorellona 

 

BUFA! LA TRAMUNTANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripció de l’activitat 
La tramuntana, aquest vent fort i enèrgic tan present a les nostres contrades i que bufa esporàdicament 
amb tanta intensitat, és un dels factors que ens pot ajudar a interpretar el paisatge actual del Cap de 
Creus. Tanmateix, observant l’entorn s’observa que aquest paisatge és la sinèrgia de diferents factors 
que han intervingut al llarg del temps, i alguns d’ells es poden veure incentivats pel vent.  
Aquesta sessió consisteix en un joc de pistes on els nens i nenes han d’arribar a diferents fites tot 
orientant-se, utilitzant la brúixola, resolent endevinalles, etc. En aquesta activitat els alumnes poden 
valorar els efectes que pot tenir un element com és l’aire en el modelatge del territori i els permet 
observar de ben a prop quines són les adaptacions que han adquirit algunes espècies vegetals o inclús 
els canvis morfològics que han patit algunes roques. 

 

Objectius 
✓ Identificar diferents fenòmens meteorològics i les seus efectes en el paisatge.  
✓ Aprendre els diferents tipus de vent: nom i origen. 
✓ Conèixer les característiques que adopten les plantes del nostre entorn per adaptar-se al vent. 
✓ Fomentar l’observació i la percepció d’un paisatge que es transforma.  

  

Nivell educatiu Cicle Inicial Educació Primària 

Tipus d’activitat Joc a la natura 

Durada 1 matí (3h-4h) 

Espai de 
realització 

Bosc o espai obert 
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EL MEDITERRANI UN MAR PER DESCOBRIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripció de l’activitat 
A partir de la llegenda empordanesa de la sirena i el pastor, que es troben a la platja i deixen el mar i la 
muntanya per amor, es treballarà la platja com a zona de contacte entre l’ambient marí i el terrestre.  
A través del joc i la investigació, els alumnes es posen a la pell dels organismes que viuen al mar i 
descobreixen algunes particularitats interessants i molt importants pels ecosistemes on viuen a més de, 
classificar-se en funció de si són vertebrats o invertebrats i posteriorment agrupar-se en funció de 
regnes i classes.  
Es realitza el joc de la xarxa tròfica per introduir l’ésser humà com a agent extern i propiciador 
d’impactes ambientals per tal que els alumnes reflexionin a partir d’un cas molt comú, quines són les 
conseqüències de certes activitats que fan els humans, tant pel medi terrestre, com pel marí.  
Desprès del joc, s’entrega el material d’investigació als alumnes per tal que busquin organismes vius o 
l’empremta que han deixat en forma de curculla o esquelet, per tal d’observar-los i classificar-los seguint 
la mateixa metodologia que en l’activitat anterior. Repassant d’aquesta manera els conceptes d’animal 
vertebrat i animal invertebrat i les principals característiques que els defineixen. 
 

           

 

Objectius 
✓ Utilitzar diferents materials per a la investigació i observació. 
✓ Reconèixer i classificar les espècies de fauna i flora més comunes del medi marí, trobades pels 

alumnes a la platja.  
✓ Descobrir les principals característiques i diferències entre els animals vertebrats i invertebrats. 
✓ Identificar les relacions tròfiques que existeixen entre espècies marines. 

 

Nivell educatiu Educació Primària 

Tipus d’activitat Sortida de descoberta 

Durada 1 matí (3h-4h) 

Espai de 
realització 

Platja 
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DESCOBERTA DE RASTRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripció de l’activitat 
Aquesta proposta engloba diverses activitats i jocs que permeten conèixer la fauna dels nostres boscos 
i prats i descobrir la manera de buscar o identificar els rastres que aquests ens deixen a l’entorn. 
S’escull un espai on es puguin observar diferents tipus d’hàbitats per tal que l’alumnat en base a les 
consignes dels educadors/es pugui recollir mostres i pistes de l’entorn per posteriorment observar i 
estudiar amb el suport de recursos materials. 
Al final de l’activitat també es proposa recopilar tota la informació per poder-la compartir posteriorment 
a l’aula o amb altres grups del centre. 
 

         

 

Objectius 
✓ Apreciar i observar els rastres que es poden trobar pel bosc. 
✓ Distingir i identificar els diferents rastres. 
✓ Relacionar els rastres amb l’animal que els deixa i els eu tipus de vida 

✓ Manipular rastres i identificant els esquelets que les composen i d’aquesta manera conèixer la 
dieta dels rapinyaires.  

  

Nivell educatiu 
Cicle Mitjà i Superior Educació 
Primària 

Tipus d’activitat Sortida de descoberta 

Durada 1 matí (3h-4h) 

Espai de 
realització 

Prats o bosc mediterrani 
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DESCOBERTA DEL RIU 
 

 
 
Descripció de l’activitat 
L’activitat consisteix en una sessió de mostreig científic de fauna fluvial (peixos, amfibis, invertebrats, i 

altres) en la que els nens i nenes podran participar-hi activament. 

El taller consta de tres parts: els vertebrats, els invertebrats i el mostreig, en funció del grup i nombre 

de participants s’adaptarà l’ordre del taller. Es durà a terme una identificació de les espècies, i el 

reconeixement dels seus trets principals a nivell morfològic i biològic.  

Vertebrats: En base a l’observació d’alguns vertebrats es descobriran els diferents ordres animals. 

Invertebrats: Es parlarà de la importància dels animals invertebrats i en concret dels macroinvertebrats 

i s’observaran directament les seves principals característiques. 

Mostreig: Es facilitarà als participants material tècnic necessari perquè tots puguin acostar-se al riu i 

extreure mostres reals què desprès podran analitzar, utilitzant diferents tècniques. 

 

     

Objectius 
✓ Descobrir la gran riquesa natural de les rieres i els rius, generalment amagada i poc coneguda.  

✓ Fer un repàs breu dels vertebrats dels rius mediterranis, fent èmfasi en la fauna piscícola.  

✓ Aprendre a identificar els peixos dels nostres rius, així com els seus trets més característics. 

✓ Introduir els macroinvertebrats aquàtics com a bioindicadors de la qualitat de l’aigua. 

✓ Analitzar les adaptacions de la fauna vertebrada al medi aquàtic fluvial. 

 

 
 
 
 
 

 

Nivell educatiu Educació Infantil i Educació Primària 

Tipus d’activitat Taller a la natura 

Durada 1 matí (4h) 

Espai de 
realització 

Rius, rieres, recs, basses o llacunes 



 
 
Oferta educativa La Sorellona 

 

EL MÓN DELS ARTRÒPODES 
 

 
 

 
Descripció de l'activitat 
L’activitat consisteix en una sortida de descoberta en algun parc o bosc proper a la ciutat on els infants 
podran descobrir els habitants més petits dels nostres boscos, places i jardins de ben a prop i inclús els 
podran cridar pel seu nom.   
Els infants descobreixen les espècies més comuns d’artròpodes mitjançant la utilització de la 
metodologia científica, la tècnica del paraigües japonès, es tracta de recollir amb un paraigües o amb 
un retall de roba de colors clars, tots els animals que cauen d’un arbust mentre els sacsegem o li donem 
cops amb una tall de canya.  
Després es posen en pots lupa on els participants poden observar-los per resoldre preguntes com: tenen 
ales? Té les potes peludes? Quants centímetres mesuren les seves antenes? Piquen? Quants ulls tenen? 
Per acabar identificant-los mitjançant la utilització de guies de natura específiques sobre artròpodes i 
que en dibuixin algun, si els ve de gust.  

 

Objectius 
✓ Introduir el concepte d’artròpode i descobrir-ne el seu aspecte.  
✓ Conèixer els diferents grups que integren els artròpodes: miriàpodes, crustacis, aràcnids i 

insectes.  
✓ Practicar els mètodes de mostreig científic per als artròpodes.  
✓ Fomentar el contacte directe dels joves amb la natura, tot incentivant l’esperit d’investigació. 
✓ Desenvolupar la curiositat, l’interès i el respecte per l’entorn natural. 

 

 

Nivell educatiu Cicle superior d’Educació Primària 

Tipus d’activitat Taller a la natura 

Durada A concretar 

Espai de 
realització 

Prats o bosc mediterrani 
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ECOLOGIA MARINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripció de l’activitat 
Es proposa l’activitat d’ecologia marina per a dur a terme a la tardor o primavera, que consisteix en una 
sessió mixta entre dinàmiques i jocs de presentació dels ecosistemes marins i l’observació directa dels 
fons del mar a través de visors o amb l’ajuda de les ulleres i el tub.  
Els infants descobreixen els principals paisatges subaquàtics (fons rocosos, prats de posidònia i fons 
sorrencs) i la importància de la fauna i flora que hi habita.  
S’explica i es practica amb el grup les tècniques de mostreig marí per plantes marines o algues 
mitjançant la utilització de quadrants i en el cas dels peixos es realitzen transsectes. Durant aquesta part 
de l’activitat els participants anoten les dades que obtenen en una llibreta subaquàtica i consulten el 
nom de les espècies en les guies submergibles, com autèntics científics marins.  
Si s’acorda amb l’equip docent, una vegada s’arriba a l’escola, les dades recollides poden alimentar un 
projecte de ciència ciutadana anomenat: observadors del mar, impulsat per l’Institut de Ciències del 
Mar (ICM) i el Centre d’Estudis Avançat de Blanes (CEAB).  

 

 

Objectius 
✓ Descobrir l’aspecte d’alguns peixos i alguns dels seus comportaments.   
✓ Identificar les diferents comunitats d’algues i plantes marines i la seva funció.  
✓ Identificar les espècies característiques de les cubetes supralitorals. 
✓ Practicar els mètodes de mostreig científic: quadrants per avaluar la cobertura de Cystoseira i 

transsectes de peixos.  
✓ Fomentar el contacte directe dels joves amb la natura, tot incentivant l’esperit d’investigació. 

 
 

Nivell educatiu 
Cicle Superior Educació Primària i 
Educació Secundària Obligatòria 

Tipus d’activitat Sortida de descoberta 

Durada 1 matí (4h) 

Espai de 
realització 

Platja 
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GEOMORFOLOGIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripció de l’activitat 
Sortida completa per la Reserva Natural Integral del Cap de Creus, en què els joves són capaços 
d’apreciar els motius que fan d’aquesta zona una Reserva Natural Integral amb una llarga història de 
defensa del territori al darrera. 
Excursió de dificultat baixa que comença presentant l’encant geològic del Pla de Tudela i Far de Cap de 
Creus. 
Durant l’itinerari també s’observaran i identificaran les diferents espècies de flora i es classificaran entre 
espècies autòctones i al·lòctones, donant importància a les adaptacions dels vegetals per viure en 
aquest entorn únic.  

 
  
Objectius 
✓ Identificar sobre el terreny els límits geogràfics, figures de protecció, els principals ecosistemes i 

la influència de l’ésser humà durant els últims segles al Parc Natural del Cap de Creus:. 

✓ Despertar l’interès dels participants per conèixer els racons del PNCC. 

✓ Evidenciar la riquesa paisatgística, històrica i geològica de la Reserva Natural Integral de Tudela.  

✓ Diferenciar entre els dos tipus d’erosió principals, les roques i la flora que trobem al Pla de Tudela.  

  

Nivell educatiu 
Educació Secundària Obligatòria 
Batxillerat i Cicles Formatius 

Tipus d’activitat Itinerari interpretatiu 

Durada 1 matí (5h) 

Espai de 
realització 

Reserva Natural Integral del Cap de 
Creus 
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EL BOSC MEDITERRANI I EL FOC 
 

 
 
 
 

 
Descripció de l'activitat 
L’activitat consisteix en una sessió mixta entre dinàmiques i jocs de presentació de les espècies i 
ecosistemes, l’observació directa i l’estudi del bosc mediterrani com un dels ecosistemes terrestres més 
característic de la terra baixa mediterrània.  
El grup descobrirà les espècies més comuns del bosc mediterrani mitjançant el mètode científic per 
realitzar inventaris forestals. Es treballa en petits grups dividint l’espai en parcel·les per tal que cada 
grup reculli les dades del seu tros de bosc. Un cop finalitzada l’activitat, es sumen les dades recollides 
per cada grup per tal d’extrapolar la diversitat d’espècies vegetals que hi ha al bosc mediterrani. 
Per facilitar la recollida de dades s’entregarà a cada alumne un full amb una graella on podrà anotar les 
diferents espècies que aniran identificant i tot el material necessari per a poder realitzar l’estudi de la 
parcel·la en les millors condicions. 

    

       

 

Objectius 
✓ Descobrir l’aspecte de les principals espècies vegetals que formen els boscos mediterranis.   
✓ Conèixer la diferència entre arbre, arbust i planta i identificar les principals espècies que habiten 

als boscos mediterranis.  
✓ Practicar els mètodes de mostreig que s’utilitzen per dur a terme un inventari forestal.   
✓ Fomentar el contacte directe dels joves amb la natura, tot incentivant l’esperit d’investigació. 
✓ Desenvolupar la curiositat, l’interès i el respecte per l’entorn natural.  

Nivell educatiu 
Cicle Mitjà i Cicle Superior Educació 
Primària i Educació Secundària 
Obligatòria 

Tipus d’activitat Taller a la natura 

Durada 1 matí (3h-4h) 

Espai de 
realització 

Bosc mediterrani 



 
 
Oferta educativa La Sorellona 

 

ECOLOGIA DEL FOC 
 

 
 
 

 
Descripció de l’activitat 
Els participants descobriran com afecta el foc als ecosistemes i s’introduirà el concepte de successió 

ecològica. Els joves han de veure els incendis com un impacte ambiental, el qual pot ocasionar un 

benefici o un retrocés en l’evolució del propi ecosistema. En finalitzar l’activitat seran capaços de 

diferenciar la biodiversitat present en dues zones d’estudi ben diferenciades una que ha estat cremada 

i una altra que no. Fent grups de treball i de manera autònoma utilitzant guies i claus dicotòmiques 

hauran d’identificar les espècies vegetals més característiques i les seves adaptacions. 

Tanmateix, si troben fauna o rastres de les espècies animals també els hauran d’identificar. A l’inici de 

l’activitat els nois i noies s’organitzaran en petits grups heterogenis i de forma autodidàctica aniran 

resolent els diferents reptes que els hi vagin sorgint. Es treballaran diferents aspectes com la 

problemàtica associada a les espècies de flora endèmiques, la importància de la prevenció per evitar els 

incendis mitjançant cremes controlades, la normativa vigent, fer una correcta lectura i interpretació de 

les dades meteorològiques, la gestió forestal, etc. 

 

         
 
Objectius 
✓ Reconèixer el foc com un element recurrent i modelador del paisatge del paisatge: efectes, ús i 

conseqüències.   
✓ Identificar les diferents espècies de flora i les seves estratègies d’adaptació al vent i al foc. 
✓ Conèixer les condicions òptimes que afavoreixen l’extensió d’un incendi i saber quines espècies 

vegetals tenen un grau d’inflamabilitat més alt.  
✓ Conèixer la problemàtica associada a la flora i la fauna després d’un incendi, i les diferències entre 

els dos grups d’organismes vius: avantatges i inconvenients.  

 

Nivell educatiu 
Educació Secundària Obligatòria 
Batxillerat i Cicles Formatius 

Tipus d’activitat Sortida de descoberta 

Durada 1 matí (4h) 

Espai de 
realització 

Bosc mediterrani 



 
 
Oferta educativa La Sorellona 

 

TEMPS DE CANVIS 
 

 
 
 
 

 
Descripció de l’activitat 
La humanitat ens trobem amb un dels majors reptes de tota la seva història: el canvi climàtic. L’augment 
de la temperatura mitjana de la Terra és un fet i es preveu que segueixi ascendint en el futur. Les 
repercussions de l’escalfament global cada vegada són més evidents arreu del planeta, de manera que 
és de vital importància que els infants creixin amb una consciència i sensibilitat ambiental ben 
interioritzada.  
Aquesta activitat consta de dinàmiques per treballar els conceptes necessaris per entendre el canvi 
climàtic que estem vivint i les seves conseqüències, així com d’un experiment per veure de primera mà 
com funciona l’efecte hivernacle.   
El canvi climàtic no s’ha de percebre com un problema llunyà, a llarg termini i que és responsabilitat de 
gent amb més poder. Cal que l’alumnat entengui que és un problema que ens està afectant a totes, que 
no hi ha uns responsables únics i que les nostres accions i hàbits de consum tenen unes conseqüències. 
Tot això ens portarà a reflexionar sobre la relació entre el canvi climàtic i el nostre estil de vida. 
 

        
 
Objectius 

✓ Comprendre que la majoria de gasos que intervenen en l’efecte hivernacle provenen 
principalment dels processos antropogènics. 

✓ Reconèixer la importància del paper protector de l’atmosfera pels éssers vius. 
✓ Reconèixer la importància de la recopilació de dades pel seu posterior estudi. 
✓ Relacionar l’increment de concentració dels gasos d’efecte d’hivernacle amb l’augment de la 

temperatura mitjana de la Terra. 
✓ Identificar els impactes del canvi climàtic a escala global i local. 
✓ Reflexionar sobre el nostre paper en la mitigació de l’escalfament global. 

 

Nivell educatiu 
Cicle Mitjà i Superior Educació 
Primària i Educació Secundària 
Obligatòria 

Tipus d’activitat Aprenentatge a l’aula 

Durada Mig matí (1,5 - 2h) 

Espai de 
realització 

Aula o sala amb projector 



 
 
Oferta educativa La Sorellona 

 

QUIN PAPER TENIM NOSALTRES? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripció de l’activitat 
L’activitat consta de dues parts: primer s’introduirà el procés de fabricació de paper industrial i les 
conseqüències de l’ús d’aquest pel planeta. A continuació, s’explicarà breument què es necessita per 
fer paper de forma artesanal, i es reflexionarà sobre quins elements de la vida quotidiana podem 
aprofitar per a fer-lo.  
 

 
A la segona part, es desenvoluparà l’activitat manual: amb el material que hauran portat els infants 
(oueres, rotlles gastats de paper de vàter o cuina, paper en brut o qualsevol altre material de paper o 
cartró i un drap de cuina) es farà la pasta de paper i, per grups, aprendran a completar el procés de 
fabricació del paper. També s’introduirà l’ús de tints naturals (remolatxa, ceba, etc.) per aconseguir 
papers de colors.  

 
Objectius 

✓ Despertar la curiositat i l’interès dels participants per conèixer els processos de fabricació 
artesanals. 

✓ Reflexionar sobre les conseqüències de l’ús del paper industrial. 
✓ Fomentar la participació i el treball en grup. 
✓ Fomentar la importància de les 4R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Recuperar.  
 
 

 

Nivell educatiu 
Cicle Mitjà i Cicle Superior Educació 
Primària 

Tipus d’activitat Taller a l’aula 

Durada 1 matí (2h) 

Espai de 
realització 

Escola 



 
 
Oferta educativa La Sorellona 

 

APRENENTATGE SERVEI PER A LA CONSERVACIÓ DEL TERRITORI 
 

 
 
 
 
 

 
Descripció de l’activitat 
L’Aprenentatge Servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a 
la comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els participants es formen tot treballant sobre 
necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.  
Aquesta proposta inclou la realització de 3 sessions introductòries de 2h de durada cadascuna, que es 
duran a terme utilitzant diferents materials pedagògics (maquetes i jocs), i es poden realitzar a l’aula o 
en un espai exterior. Les activitats pretenen formar als alumnes en les causes i conseqüències del canvi 
global que estem patint i provocant els humans: des del canvi climàtic fins a la pèrdua de biodiversitat i 
l’impacte de l’activitat humana sobre els ecosistemes, especialment centrats en els ecosistemes 
aquàtics continentals (rius, aiguamolls i basses).  
Finalment, l’última sessió es tracta d’un voluntariat ambiental de 4 hores de durada, on els alumnes 
participaran de la creació de basses o la restauració de basses i rius de la ciutat de Girona.  
 
 

            
 
Objectius 

✓ Comprendre els impactes de l’activitat humana en el clima, la biodiversitat i els processos 
ecològics.  

✓ Reconèixer les afectacions del canvi climàtic a escala global i local. 
✓ Reflexionar sobre formes d’actuació per mitigar i adaptar-nos al canvi global. 
✓ Fomentar la participació ciutadana en la protecció del medi ambient. 
✓ Posar en valor el verd i blau urbà i periurbà en la lluita contra el canvi global. 
✓ Posar en valor el voluntariat com a eina de transformació social i ambiental. 

Nivell educatiu 
Segon Cicle Educació Secundària 
Obligatòria 

Tipus d’activitat 
Aprenentatge i Servei – Voluntariat 
ambiental 

Durada 
3 activitats (2h) i un voluntariat (4h) 
– en total 10h  

Espai de 
realització 

Escola i espais verds/blaus de la 
ciutat de Girona 



 
 
Oferta educativa La Sorellona 

 

SORTIDA ALS AIGUAMOLLS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripció de l’activitat 
La sortida consisteix en un itinerari interpretatiu en què es comença descobrint el procés de formació 
dels aiguamolls de l’Empordà, un paisatge molt canviant en funció de la meteorologia de cada època de 
l’any. Des del mirador més alt del Parc, les torres Senilloses, a davant del Mas Matà es podrà observar 
el paisatge descobrint les principals unitats de relleu que envolten aquest espai natural protegit.  
De camí cap a la platja pel camí que passa al costat dels canals els alumnes tindran l’oportunitat de 
reflexionar sobre els usos tradicionals de l’aigua i els usos que se’n fa actualment. Pel camí, ens aturarem 
als aguaits per poder reconèixer i identificar les espècies d’aus més singulars i observarem les principals 
espècies de flora que donen color al Parc, reflexionant sobre les seves adaptacions al vent, la sal i la 
disponibilitat d’aigua.  
Durant l’itinerari de tornada, després de dinar, des de la platja fins a l’aparcament del Mas Matà, 
l’objectiu és repassar els conceptes treballats durant el matí i evidenciar l’empremta que ha deixat 
l’ésser humà al Parc durant els darrers segles (arrossars, càmpings, construcció de canals, etc.) 
 

      
 
Objectius 
✓ Donar a conèixer el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà: límits geogràfics, figures de 

protecció, els principals ecosistemes i la influència de l’ésser humà durant els últims segles. 

✓ Interpretar el paisatge diferenciant les principals unitats de relleu que es poden observar des d’un 

punt elevat.  

✓ Reconèixer les principals espècies de flora i fauna dels aiguamolls.  

✓ Identificar els factors que influeixen en el cicle de l’aigua i el paper que hi juga l’ésser humà.  

  

Nivell educatiu 
Educació Primària i Educació 
Secundària Obligatòria 

Tipus d’activitat Itinerari descoberta / interpretatiu 

Durada 1 dia (5h-6h) 

Espai de 
realització 

Aiguamolls de l’Empordà 



 
 
Oferta educativa La Sorellona 

 

ACTIVITATS A LA CARTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripció de l'activitat 
Les activitats pedagògiques “a la carta” són activitats que s’elaboren en base a les necessitats o 

inquietuds de cada grup de destinataris. La proposta es divideix en dues parts: la primera part consisteix 

en una breu presentació de l’espai on es fa l’activitat i a la segona part es desenvoluparà l’activitat per 

treballar aquella temàtica relacionada amb l’espai que ha escollit el grup destinatari.  

L’activitat es realitza en un espai obert, tot i que també es pot adaptar a les necessitats del centre o de 

les condicions meteorològiques i fer-se en un espai tancat. 

En cas dels itineraris, es pot fer a mida del grup i en un format apte per tots els participants. 

També es realitzen activitats temàtiques o especialitzades (itineraris de snorkel, anellaments científics 
d’ocells, sortida amb caiac de mar o riu, tallers concrets...). 

 

     

 

Objectius 
✓ Despertar interès als participants per conèixer els racons de l’entorn on vivim.  

✓ Desenvolupar la curiositat, l’interès i el respecte per l’entorn natural. 

✓ Fomentar la participació i el treball en grup. 

  

Nivell educatiu Tots els nivells (des d’Educació Infantil 
fins a Batxillerat i Cicles Formatius) 

Tipus d’activitat Itinerari de descoberta, taller a la natura, 
joc a la natura, sortida a la natura, 
itinerari interpretatiu 

Durada A concretar 

Espai de 
realització 

Bosc, platja, prat, riu o riera... 



 
 
Oferta educativa La Sorellona 

 

EXPOSICIÓ I MATERIAL DIDÀCTIC: ELS TRESORS DE LA PESCA ARTESANAL 
 

 
Descripció del material 
Aquest és un material didàctic, divulgatiu i interactiu basat en el joc. Està format per 12 plafons que 
tracten de forma transversal continguts relacionats amb la pesca artesanal, els ecosistemes marins, les 
problemàtiques ambientals i les figures de protecció i gestió presents a la Costa Brava. Amb els "Tresors 
de la pesca artesanal" coneixereu històries i anècdotes de la vida dels pescadors artesanals, la seva 
relació amb el mar i les espècies que pesquen. 
L'exposició està pensada per a ser dinamitzada per educadors i educadores ambientals i va 
acompanyada d'una Guia didàctica. 
No requereix un espai en concret, per tant és adaptable a qualsevol recinte o sala, es pot exposar en un 
espai interior o exterior; tot i que a les fitxes dels jocs es suggereix algun espai en concret, si no es pot 
disposar d’aquest, en el mateix document s’explica la manera de com substituir-ho fàcilment, amb 
material comú i fàcil d’aconseguir. Per tant, es considera que l’exposició és senzilla i pràctica a l’hora de 
muntar-se. 
L’exposició està formada per 12 panells de lona desmuntables (dos panells horitzontals de 
300cmx180cm i deu panels verticals de 120cmx180cm) que tracten de manera dinàmica, divulgativa i 
transversal cinc temàtiques diferenciades:  

1. La pesca artesanal. 
2. Els ecosistemes marins. 
3. Les problemàtiques ambientals. 
4. Les figures de protecció. 
5. El calendari del peix de temporada de la Costa Brava, pescat amb arts menors. 

 

                  

Destinataris A famílies, entitats locals, centres educatius, 
grups de lleure, empreses i administracions 

Tipus d’activitat Exposició itinerant amb proposta educativa 

Durada A concretar 

Espai de 
realització 

L’exposició consta d’un total de 12 plafons, si es 
volen treballar tots, l’espai interior ha de tenir 
com a mínim 50 m2. 
També és possible treballar per temàtiques i 
aleshores amb una sala de 20m2 seria suficient. 



 
 
Oferta educativa La Sorellona 

 
La informació dels panells està distribuïda, dissenyada i organitzada en diferents formats, comptant 
amb il·lustracions, esquemes i composicions amb la finalitat de que la lectura es faci de manera amena, 
però sense deixar de captar l’atenció del visitant gràcies al seu atractiu visual. 
Cada temàtica dels panells va acompanyada d’una o vàries propostes d’activitats plantejades com a 
jocs dissenyats per a que siguin aptes per tots els públics i d'una proposta de descoberta de l’entorn per 
aprofundir en els coneixements sobre el medi. Aquestes propostes són sortides a realitzar fora de l’espai 
on es troba l’exposició. 
 
Podeu trobar més informació a la pàgina web: https://www.sorellona.org/tresorspesca 

 

        
 
 
Objectius 
 

✓ Identificar les diferents espècies de peixos que pesquen els pescadors artesanals. 
✓ Distingir els tipus d’arts de pesca menors que s’utilitzen a la Costa Brava. 
✓ Identificar les èpoques de l’any que es pesquen les diferents espècies.  
✓ Apropar l’espai de les llotges i els ports pesquers de la Costa Brava a la població. 
✓ Fomentar l’interès pel món de la pesca artesanal. 
✓ Potenciar el procés creatiu mitjançant la realització d’un taller manual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sorellona.org/tresorspesca


 
 
Oferta educativa La Sorellona 

 

EL JOC DE L’ESCANYAGATS 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Descripció del material 
El joc de l’escanyagats és un joc de gran format pensat per treballar les diferents problemàtiques que 
pateixen les rieres mediterrànies, a nivell d’espècies de flora i fauna, i en especial de l’espinós i 
l’ecosistema en que habita. Es pot treballar tant a nivell d’educació formal com informal.  
 
El joc pot acollir fins a 30 participants, que es divideixen en grups (màxim 5 grups). L’objectiu és 
recuperar la qualitat d’una riera mediterrània amb els 10 elements necessaris abans que ho facin els 
altres grups. El joc està pensat per ser dinamitzat per 2 persones que el dirigeixin. 
 
El joc es desenvolupa mitjançant proves, amb objectius pedagògics associats a cadascuna d’elles i 

adaptades al nivell educatiu (Cicle Mitjà d’Educació Primària, Cicle Superior d’Educació Primària o 

Educació Secundària Obligatòria).  

 

Es disposa d’un manual d’instruccions per als dinamitzadors del joc així com una guia per adaptar-lo a 

les aules (en cas que no es faci en un espai exterior).  

 

           

 Objectius 
 

✓ Posar el focus en l’estat de les nostres rieres i de l’efecte sobre elles del canvi climàtic. 
✓ Identificar les espècies autòctones que formen part dels ecosistemes fluvials. 
✓ Conèixer les problemàtiques més comunes dels rius i rieres del nostre entorn.  
✓ Comprendre la complexitat dels processos ecològics a través del joc.  

Destinataris Centres educatius, famílies, entitats locals i  
grups de lleure  

Tipus d’activitat Joc per equips 

Durada 2h 

Espai de 
realització 

Exterior (preferiblement) o interior ampli 



 
 
Oferta educativa La Sorellona 

 

MAQUETA DE LES RIERES MEDITERRÀNIES 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Descripció del material 
La maqueta de les rieres mediterrànies és una eina demostrativa sobre el funcionament dels rius i rieres 
del nostre entorn. L’objectiu principal és visualitzar, a petita escala, el funcionament de les rieres en els 
diferents episodis (flux constant, avingudes, transport de sediments) d’una forma més amena i 
didàctica.  
 
Representa de forma fidedigne un curs fluvial, amb el tram alt, mig i baix; i conté un dipòsit que permet 
recollir l’aigua que s’utilitza en la demostració.  
 
La maqueta va acompanyada d’un dossier educatiu per l’educador/a que porta l’activitat, on s’expliquen 
els diferents episodis. Sempre hi ha d’haver una persona responsable que sigui l’encarregada de 
manipular la maqueta, ja que és delicada.  
 
Ja que es una estructura força gran, s’aconsella instal·lar-la en un espai interior on els participants 
puguin veure-la des dels diferents angles (sobre una taula al mig de l’aula, per exemple). El transport i 
la instal·lació va a càrrec de La Sorellona.  
 

        
 

 Objectius 
 

✓ Identificar les diferents dinàmiques dels espais fluvials. 
✓ Posar el focus en l’estat de les nostres rieres i de l’efecte sobre elles del canvi climàtic. 
✓ Conèixer les problemàtiques més comunes dels rius i rieres del nostre entorn.  
✓ Comprendre la complexitat dels processos ecològics de forma demostrativa.  

Destinataris Centres educatius, famílies, entitats locals i  
grups de lleure  

Tipus d’activitat Taller a l’aula 

Durada 1,5 h 

Espai de 
realització 

Interior (aula, sala) 


