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Gisfera
Som una cooperativa que fem projectes vinculats al territori, el
medi ambient, el turisme sostenible, la conservació de la
biodiversitat, l’educació i la divulgació ambiental.

Amb una llarga trajectòria dedicats a l’educació ambiental, les nostres activitats estan
orientades a l’observació, la vivència, l’interpretació i comprensió.
Volem que els alumnes, a partir del joc, amb les dinàmiques o amb les activitats d’estudi,
puguin aprendre a gaudir de la natura i que siguin capaços d’assolir uns coneixements que
els faci més respectuosos amb el món que els envolta.
Hem dissenyat una programació amb un seguit d’activitats i tallers per a que l’alumne
conegui, entengui i gaudeixi dins un entorn agradable el seu entorn proper.
Entenem que amb la comprensió dels alumnes dels valors naturals del nostre poble amb les
seves característiques i peculiaritats, farem estimar i valorar el lloc on vivim.

Activitats continuades a l'entorn del centre
Aquest any, amb les restriccions per seguretat en motiu del Covid-19, us presentem una
proposta d’activitats continuades durant tot el curs escolar. Ens proposem que els alumnes
puguin veure i comprendre els canvis que ens ofereix la natura. Entenem que una activitat
mensual o trimestral per aula ens servirà per assolir els coneixements d’una natura en
constant transformació, dels valors ecològics del seu entorn proper, i per prendre
consciència de la importància de la seva preservació.
Objectiu general:
• Conèixer els valors naturals i ambientals del municipi
Objectius específics:
• Conèixer la geografia bàsica i els seus topònims
• Conèixer fonaments bàsics d’ecologia, fauna i vegetació
• Conèixer problemàtiques ambientals i aportar solucions.
Temàtiques:
• Fauna i flora
• Usos tradicionals (herbes remeieres, pesca, oliveres, vinya)

Metodologia
1 educador per activitat i per grup/aula.
Tallers d’1 matí.
Totes les activitats, encara que es treballi els continguts amb rigor, estan enfocades d’una
manera lúdica i amena, i sobretot pràctica, per a tal que els alumnes adquireixin els
coneixements d’una manera distesa.

UNITATS DIDÀCTIQUES
Us fem diferents propostes temàtiques que es poden treballar per curs, cicle o centre.

CONEIXEM EL NOSTRE ENTORN NATURAL
itineraris de descoberta pels diferents ambients que hi ha al municipi (bosc/ platja/ riu...) en
què els alumnes aniran descobrint els diferents elements que els caracteritza.
Educació Infantil / Cicle Inicial

EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS
Sortides temàtiques als diferents ambients del municipi per fer seguiment d’ocells, rastres,
plantes,... i en el que analitzarem el perquè estan on estan, i perquè són com son.
Cicle Inicial / Cicle mitjà / Cicle superior

MICROCOSMOS LOCAL
Estudiarem les espècies vegetals i animals que habiten en una petita parcel·la d’un espai
proper al centre en tres estacions de l’any (bosc/ platja/riu...).
Cicle Inicial / Cicle mitjà / Cicle superior

EL NOSTRE RIU / MAR/ LLAC
Entrarem a dins el riu/mar/estany i, amb diferents
instruments, i a partir de la qualitat de l'aigua, la
vegetació, la fauna capturada i observada,
determinarem el seu estat ecològic.
Cicle Inicial / Cicle mitjà / Cicle superior

TARIFES
ACTIVITATS CONTINUADES A L’ENTORN DEL CENTRE
1 activitat al trimestre .................6 €/alumne
1 activitat mensual .....................5,50 €/alumne

ACTIVITATS PUNTUALS A L’ENTORN DEL CENTRE
1 activitat puntual ........................8 €/alumne

Contacte:
educacio@gisfera.com
621 219 634
www.gisfera.com

