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LA GARROTXA: PARADÍS NATURAL 
 

 
OBJECTIUS DE L’ESTADA 

 
Objectius generals: 

 Participar en els tallers i activitats proposades, treballant valors com la 
solidaritat i la convivència amb els companys i companyes. 

 Motivar a l’anàlisi de tota la informació que es va recollint durant l’estada. 

 Fomentar l’esperit crític de l’alumne mitjançant el contrast d’informacions i 
opinions diverses. 

 Aprendre a conviure i a respectar les normes establertes per part de la casa de 
colònies, els monitors i els tècnics de les activitats. 

 
Objectius específics: 

 Conèixer els paisatges més típics de la comarca de la Garrotxa. 

 Comprovar les relacions entre natura i home en les diferents visites. 

 Fer-nos conscients de la importància de preservar el patrimoni, tant natural 
com cultural. 

 Incidir en el significat d’ecosistema i de la importància de la xarxa tròfica 

 Ser capaç de distingir les diferents espècies de flora i fauna i conèixer les seves 
utilitats. 

 
METODOLOGIA 

 Observació directa del patrimoni. 

 Seguiment de les explicacions del monitor/a i dels tallers. 

 Realització del dossier didàctic (opcional) 

 Arribar a conclusions i idees pròpies a través de les preguntes proposades pel 
monitor/a. 
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CONTINGUTS 

 
 
 
Visita a la fageda d’en Jordà 
Passejarem per aquest bosc emblemàtic tot estudiant el 
seu ecosistema a la vegada que gaudim del seu paisatge. 
 
 
 

 
Visita de la zona volcànica: Croscat i Santa Margarida  
Estudiarem la teoria general de les places tectòniques, 
relacionant-la amb el fenomen volcànic, profunditzant-hi i 
esmentant altres processos geològics com l’activitat sísmica o 
l’orogènesi. Tot això ajudant-nos amb les dades que podem 
extreure de la observació directa dels exemplars catalans. 
 
Coneguem el bosc: fauna i flora 
Visitarem els boscos del voltant de l’alberg i els compararem amb el de la fageda. 

Farem un repàs dels tipus de boscatge catalans, i quines espècies podem trobar a uns i 

altres.  

 
 
Taller de plantes medicinals i aromàtiques  
Coneguem les plantes d’ús ancestral de la nostra terra, com pot ser la 
marialluïsa, l’herba menuda o els lliris de Sant Antoni, gràcies a la 
recollida de mostres directa, imatges i fragàncies. Considerarem també 
altres valors a l’hora d’analitzar-les, com pot ser el paisatgístic, històric 
o ecològic. 
 
 

 
Mites i llegendes catalanes 
Prepararem un sketch per grups sobre diferents mites i llegendes catalanes medievals: 
les dones d’aigua de l’estany de Banyoles, el timbaler del Bruc, el cavall Bernat… 
 
 

 
Gimcana pel bosc de la Pedra Tosca 
Recorrerem aquest bosc on no només trobarem la bellesa de 
la natura, sinó també instal·lacions artístiques a l’aire lliure. 
Les coneixerem tot fent un seguit de proves que ens ajudaran 
a plantejar-nos el seu significat. 
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TREBALL DE SÍNTESI 

 
Com tota comarca, la Garrotxa és un espai diferenciat amb una natura i cultura pròpia. 
Ens endinsarem en aquesta realitat realitzant algunes visites que ens mostraran el 
caràcter d’aquesta terra, aprofundint-ne gràcies a les activitats plantejades al dossier 
des de les diverses matèries curriculars. 
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