VISITES A LA
DEPURADORA DE
TARRAGONA
Un nou curs realitzem les
visites a l’Estació Depuradora
d’aigües residuals de
Tarragona, per als centres del
Catllar, la Canonja, els
Pallaresos i Tarragona. El cost
de l’activitat i el transport
están subvencionats, sense cap
cost per als alumnes. Només
cal que feu la proposta de
reserva a

ACTIVITATS
EDUCATIVES
PER A
SECUNDÀRIA

CRÈDIT DE SÍNTESI: EL
MÓN RURAL
Us presentem el crèdit de
síntesi sobre el món rural. El
realitzem a la casa de colònies
Món Serè de les Piles.
Si us interessa qualsevol tema
específic, estem oberts a parlar
-ne.

XERRADES
Us oferim un ventall de
xerrades sobre temática
ambiental: plàstic, consum,
energía, fauna, riscos
ambientals, turisme, etc.

EDUQUEM EN VALORS
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L ’ A L Z I NA .
Centre d’educació
ambiental
Us oferim un curs més, i ja en són disset, un
programa d’activitats educatives pensades per

ITINERARIS 2016-2017

Dels Gorgs a Gallicant (l’Arbolí)
Itinerari que discorre per la serralada prelitoral, que ens permet visitar uns gors i un
poblre abandonat.

9,50 €

Viatge al fons de la terra (la Febró)
Treballem les coves, la fauna cavernícola,
les formacions kàrstiques i la prehistòria.

9,50 €

Miravet, el pes de la historia
Fem un repas a tota la historia del país amb
l’ajuda dels murs del Castell, fent especial
esment a l’Edat Mitjana, però sense oblidar
l’història antiga o la més recent.

9,50 €

L’ecosistema del bosc mediterrani
A partir de l treball de camp obtenim uns
resultats que ens permeten valorar l’estat
de l’ecosistema.

9,50 €

L’ecosistema de l'Alzina
Com hauríen de ser els nostres boscos i
quines avantatges podríem obtener ambientalment si predominés l'alzina al nostre
paisatge boscà.

9,50 €

El bosc cremat
Per què cremen els nostres boscos , en quin
estat el trobem i com poden evolucionar en
un futur immediat.

9,50 €

L’ecosistema litoral (L’Ametlla de Mar)
Viure al trencall de les onades és tant difícil que només els més forts, els millors
adaptats i els oportunistes sobreviuen.

9,50 €

L’ecosistema fluvial (Alcover)
Estudiem el comportament del riu, el que
representa per al territorio com a Font de
vida i de modelació del paisatge, i la rellevància en l’economia al llarg de la historia.

9,50 €

L’estudi d’un geotopus: l’aiguamoll

9,50 €

Analitzem l’ecosistema de l’aiguamoll, a la
vegada que intentem entendre les interaccions entre diferents agents.

als vostres alumnes.
El ventall és prou divers i relacionats amb temes
d’educació socioambietal, però estem oberts a
estudiar qualsevol proposta que ens feu, ja que
pensem que l’intercanvi d’opinioins sempre és
positiu.
Per aquest curs hem fet una aposta més gran
per poder oferir-vos itineraris educatius que

El nostre equip està format per llicenciats i educadors en el lleure no reglat, amb una gran
experiencia en el treball amb alumnes. Els 7300
alumnes que van participar en alguna de les

9,50 €

El Montsant i el paisatge

9,50 €

Aprendrem com ha evolucionat geològicament el paisatge i quin paper ha tingut
la mà de l’home en la seva recent modelació.

Estructura urbana

Preu per alumne i activitat. L’activitat inclou una sessió prèvia a l’aula, el monitoratge, l’assegurança i el
material necessari per desenvolupar l’activitat, llevat
del material propi de l’alumne.

nostres activitats el 2016 així ho avalen.
Quan fem un itinerari, realitzem una sessió
prèvia al centre per tal de sensibilitzar i conèixer
l’alumnat.

9,50 €

Des de la teva ciutat donem pautes per
interpretar l’entorn urbà des de l’òptica
de la planificació.

podeu realitzar en un matí llarg, de les 8:30 a
les 15:00 aproximadament.

Impactes ambientals sobre el territori:
prenem com a model la instal·lació dels
parcs eòlics de les serres meridionals del
Camp de Tarragona per entendre els impactes de les activitats humanes sobre el
territori
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