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Programes 
 

1. - Observ’actor 
 

Es fa un inventari, si escau, es dibuixa o es fotografia, els elements dels paisatges 

(pels seus propis mitjans - mòbil, càmera de fotos) per conèixer millor la diversitat 

biològica i cultural i s’interpreten els elements “capturats” (adaptació, funció, etc). 

Es podrà continuar interpretant les fotos a l’aula en complement al que s’haurà 

comentat a la sortida de camp. També es pot seguir al llarg de les estacions 

alguna zona o hàbitat particular prop de l’escola (al llarg dels anys a nivell de 

l’escola), seguint sempre el mateix protocol, els alumnes sent així sentinelles 
(vigilants) del patrimoni natural (i cultural) i en particular de les espècies comunes. 

 

Sortida de camp al camí Ral a partir del centre de natura als camins de Santa 

Bàrbara o de Segudet a Ordino o al parc natural de la vall de Sorteny per 

descobrir la diversitat biològica i entendre la interacció home-paisatge. 

 

 

2. - (Quedem) de pedra 
 

Descoberta d’un fenòmen natural : la formació de la “pedra tosca” (o travertí) amb 

visita al camí Ral d’un hàbitat de gran interès patrimonial, per la seva singularitat i 

raresa (el Tosquer de la Cortinada). Es segueix el recorregut fins a l’Esglesia de 

Sant Martí de la Cortinada on s’ha utilitzat pedra tosca en la seva edificació. 

 

Es parlarà de la relació entre medi abiòtic i biòtic (hàbitats i ecosistemes), 

d’espècies singulars, de paisatge i d’explotació dels recursos naturals per l’home.  

 

 

3. - Biodiver’ciutat 
 
Descoberta de la biodiversitat que tenim al nostre abast, passant pels camins de 

Santa Bàrbara o de Segudet a Ordino i travessant el poble. A l’escola, també es 

pot buscar la biodiversitat “ordinària”, observar-ne i estudiar detalladament alguns 

elements i mirar com es vinculen amb l’exterior.  

 

Es tracta d’entendre el funcionament ecològic dels ecosistemes i en particular la 

connectivitat ecològica i la relació entre l’ordenament territorial i la conservació de 

la biodiversitat (trama verda i blava). Els serveis ecosistèmics per al benestar. 

 

 

4. - In’secta (belles) 
 
Al camí de Segudet (Ordino) o al centre de natura de la Cortinada, descobrir la 

diversitat dels artròpodes (insectes, aranyes,...), els insectes pol·linitzadors i en 

particular la “societat” de les abelles i la seva organització.  

 

Entendre com funcionen els ecosistemes tot i descobrint el paper dels insectes i 

altres artròpodes. Fotografiar (amb mitjans personals (mòbil o càmera de fotos)  o 

buscar fotos d’insectes i altres artròpodes, per observar i comentar llur anatomia 

singular (formes i colors). Parlar dels impactes antròpics i dels problemes derivats. 




