ENDINSA’T EN EL VERD URBÀ
SERVEI/TIPOLOGIA DE PÚBLIC: Cicle mitjà i superior de primària ESO i UEC
DIA I HORARI: A concretar
INTRODUCCIÓ:
Fent una passejada per la ciutat de Vic trobem infinitat de racons on es barregen elements del patrimoni natural,
històric i cultural. Arbres, edificis, monuments... enriqueixen la ciutat al llarg dels anys per les seves
característiques individuals o pel seu valor simbòlic. Conèixer aquest conjunt contribuirà a la conservació de
l’ecosistema urbà.

OBJECTIUS
• Conèixer alguns elements emblemàtics del patrimoni natural i arquitectònic de la ciutat.
• Identificar algunes espècies de flora i fauna característiques de la ciutat.
• Valorar la importància del verd dins l’ecosistema urbà.
• Fomentar actituds positives de respecte envers l’entorn.
DESCRIPCIÓ
La sortida proposa una ruta per diferents espais a través de la qual els alumnes descobriran diversos aspectes
relacionats amb el patrimoni cultural, arquitectònic i natural de la ciutat de Vic.
En ruta pel verd
Es proposaran diferents rutes adequades a cada centre en funció d’on estiguin situats i pensades per apropar
l’entorn més immediat del barri als alumnes. Cada recorregut tindrà com a punt de trobada un parc i es
destacaran: els elements arquitectònics emblemàtics, les espècies vegetals característiques, en especial les
que figurin al catàleg d’arbres, i la fauna, elements, tot ells, associats a la ciutat. Els alumnes disposaran d’un
mapa i d’unes fitxes que els proposaran diverses qüestions a resoldre; per fer-ho, hauran de fer unes quantes
fotografies, així, en finalitzar el recorregut tindran una imatge global d’un fragment de la ciutat que hauran
captat a través de la seva càmera.
Som part del verd
En acabar el recorregut, es farà una posada en comú del que han après o descobert i es realitzarà una
dinàmica per reflexionar sobre com cuidar l’entorn urbà entre tots.

NOMBRE RECOMANAT DE PARTICIPANTS: Grup classe
DURADA DE L’ACTIVITAT: 2 hores
RECURSOS MATERIALS:
• Mapa del recorregut
• Fitxes
Cal que els alumnes portin:
• Càmera fotogràfica

TREBALL PREVI
Abans de fer l’itinerari, us proposem que, amb els vostres alumnes:
Reflexioneu i feu una llista amb els llocs més estimats del barri o que ells considerin més especials.
Munteu l’exposició Natura de tots colors al centre i treballeu la proposta educativa que l’acompanya.

TREBALL POSTERIOR
Podeu completar l’activitat amb alguna de les propostes següents:
Fer un muntatge, virtual o en paper, amb les fotografies i la informació descoberta, senyalant el
recorregut realitzat.
Valorar els espais i elements descoberts en el recorregut.

PER A SABER-NE MÉS
Podeu trobar informació d’interès a:
Recorreguts ambientals de Vic - Ajuntament de Vic.
http://www.victurisme.cat/
Catàleg d’arbres i arbredes – Ajuntament de Vic.
Exposició Natura de tots colors – Ajuntament de Vic.

