PRIMARIA - SECUNDARIA

EDUCACIÓ AMBIENTAL I DESCOBERTA

Rutes
Cadaqués

Educació ambiental i cultural per les
escoles
L'objectiu de Rutes Cadaqués és apropar els nens i nenes a la natura que els envolta, des d'una vessant
d'observació i interpretació del medi en que ens movem, amb respecte a la vida i a tot els éssers que
conviuen entre nosaltres.
Cadaqués, com a poble del Parc Natural de Cap de Creus, té una inmensa riquesa naturalística, històrica i
cultural, que des de Rutes Cadaqués us oferim per a poder-ne gaudir amb els vostres alumnes.
Us proposem diverses sortides, tallers i experiències per a alumnes d'educació infantil, primària i
secundària amb difrents durades.

Un parc natural és un espai idoni per a la descoberta, el coneixement i l’estima dels valors
naturals, culturals, paisatgístics i de funcionament dels ecosistemes.
La mateixa normativa del parc estableix: “Les activitats d’educació ambiental i les de
coneixement i estudi de l’entorn tenen caràcter preferent”.
Els objectius que es busca assolir amb aquesta Oferta d’Educació Ambiental del parc son:
✔ Potenciar una major consciencia ambiental mitjançant la descoberta dels valors naturals,
culturals, paisatgístics i ecològics i del seu significat.
✔ Fomentar les pràctiques respectuoses amb l’entorn.
✔ Educar en la complexitat del medi ambient, coneixent les relacions entre el conjunt
d’elements que configuren el medi natural i humà.
✔ Donar a conèixer la necessitat de conservació i protecció de l’espai natural
i la importància de l’existència d’una normativa de protecció.
✔ Conscienciar dels beneficis pel territori de l’existència de l’espai natural
i de la complexitat de gestió de l’espai.
✔ Animar a participar en la conservació de l’espai.

Presentació del Parc
El Parc natural del Cap de Creus és el primer Parc marítim terrestre de Catalunya, creat
l'any 1998.

El Parc té uns valors a conèixer i protegir
# Una configuració geològica a nivell mundial
#Un valuós patrimoni cultural, manifestació de la presència humana des de l'antiguitat
# Una flora adaptada a condicions extremes, amb espècies poc comunes i algunes endèmiques.
# Una fauna molt diversa. La península del Cap de Creus és un fantàstic observatori d'aus i mamífers i
contè una extraordinària riquesa submarina.
# I una excepcinal bellesa en els seus paisatges, tan litorals com interiors.

Qui viu a casa nostra?

Experiència a la natura per educació infantil
Un passeig fora de l'escola, caminem fins la plaja, deixem que les nostres emocions aflorin i interactuin
amb la natura que hi trobem. Deixem lliure la nostra imaginació, recollim pedres, curculles, algues, petits
minerals i un munt d'animalets . Una plaja és la casa de la flora i la fauna que viu amb nosaltres.
Busquem un espai per a poder-nos reunir en rotllana i ajudem a calmar tota l'energia que du l'esperit de
l'infant, ajudem a transmetre-la a la terra i iniciem una presentació a través del que tenim cadascú de
nosaltres a la mà, i acabem amb el conte del Cavallet Ton.
Jugar, sentir, escoltar, compartir, dessitjar, viure i descobrir .
La durada: 2 h (matí o tarda)
Cal portar: bon calçat, gorra, aigua, un entrepà o fruita, prismàtics o lupa.
preu per alumne: 5 euros

les nostres plantes
Excursió i taller per a nens i nenes de primària
Sortim de l'escola preparats per a utlitzar tots els nostres sentits: l'oïda, la vista, l'olfacte, el tacte, etc. i
anem amb els nostres guíes a descobrir les plantes que ens envolten, com es diuen, com viuen, quan
floreixen, són bones per la nostra salut? I cadascú triarà una planta que recollirà amb molta cura i
posarà dins l'herbolari de l'escola. Serà una activitat conjunta i en equip que educarà en flora, en
convivència, en respecte i en valors.
Durada: 2-3 h (depenent del lloc d'anada)
Cal portar: bon calçat, aigua, algo per menjar, gorra, i ganes de descobrir.
Activitat perfecte a fer els mesos de març, abril i maig.
Preu per alumne: 7,5 euros

Els pirates de Cadaqués
Joc de pistes i excursió per a nens i nenes de primària
Un dia qualsevol, si pot ser de primavera, els pirates de Cadaqués estarán preparats per a ajudar-vos a
trovar un tresor amagat, perquè durant molts anys a Cadaqués hi van viure pirates de debó. Aquesta és
una excursió fantástica, perquè els nens aprenen jugant. Amb unes eines senzilles com una brúixula, un
mapa i unes pistes en llenguatge de rima viurem un dia d'aventura per a trovar un tresor tots junts.
Durada: un matí ( si pot ser de primavera)
Cal portar bon calçat, aigua, esmorzar i dinar, gorra i bañador i tovallola.
Tornarem en barca.
Preu per alumne : 15 euros

Els pirates de Cadaqués

Caminem per la historia d'un poble de
mariners
Excursió dins de Cadaqués per a alumnes de primària i
secundària
Un recorregut a peu que ens tranporta a conèixer la historia medieval dels pobles de la conca
Mediterrànea. Tot comença pel mar i en aquest recorregut descobrirem com vivien la gent que habitava
dins de ses muralles de Cadaqués, un port estratègic i important per a poder creuar el temut Cap de
Creus. Com si d'un conte es tractés, convidem a caminar pels rastells de Cadaqués i conèixer els secrets
que amaga aquesta vila.
Recorregut a peu
Durada: 1,30 aproximadament
Preu per alumne: 5 euros

Taller l'estel fugaç
Taller a l'escola per a nens i nenes de primària i secundària per
conèixer el nostre cosmos

A través dels nostres sentits, tocant la terra amb les nostres mans, movent-nos per l'espai, descobrirem el
cel que tan de dia com de nit ens envolta. Venim a la vostra escola i fem un taller a la vostra aula per cada
clase que tracta de descubrir com vivim dins de l'univers.
Un taller manual, visual, audio i sensititiu
Durada: aproximadament : 1,30h
Preu : 7 per alumne

El zoo de pedra
Excursió pels més menuts de l'escola per a descobrir els
animals que s'amaguen a les roques del Cap de Creus
Dins de la Reserva integral del parc Natural del cap de Creus, hi ha un lloc marevellós i únic, aquest és el
Paratge de Tudela, on petits i grans disfruten de la seva geología. Aquesta excursió explica als més
menuts una bonica historia geológica sobre el nostre planeta terra. Alhora farem gala a la nostra
imaginació, eina fonamental en el creixement i desenvolupament de l'infant trobant totes aquelles formes
que ens apareguin en el camí.
Recorregut a peu dins del Parc Natural del Cap de Creus.
Durada: 2 hores aproximadament
Preu: 6 euros per alumne.

El paratge de Tudela

Els bigotis d'en Dalí
Excurisió i taller de pintura per a nens de cicle superior
Una de les coses que més va agrada a Dalí va ser pintar l'impossible , es vestia amb un bigoti i una
barretina, i es convertir en un pintor extraordinari per a tot el món. Perquè? Com? Amb aquesta sortida ho
descobrirem i després ens posarem a pintar nosaltres mateixos, amb aquells mateixos colors, amb l'entorn
que ell va triar i amb els bigotis que ell agradva portar.
Excursió i taller de Cadaqués a Portlligat
Durada aproximada : 2 hores
Preu per alumne : 7 euros

Dalí's Moustache
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