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1. Prop~ait del prosraaa 

El propaait eaaancial •• al da posar a l'abast dale escolara l'axplo• 
raci& d'alguns dels indrets d'intarla natural •4a representatius da las ca.ar• 
quaa gironinaa.•itjançant dossiers qua aarva1xan per •• 

• 
• 

• 

preparar, da la claaaa estant, una sortida, 
realitzar una sortida en la que, aagona al cea 1 lea poaaibilibata da 
cada indrata, puguin realitzar-ea obaarvaciona partinanta o patitaa 
racarquaa, 
elaborar, da tornada a l'aacola, 1'1nforaaci6 reunida par tal d'erri
bar a conceptualitzar lea caractar!atiquaa, l'evoluci6 1 la problaal
tica de la zona estudiada. 

2. Indrets propoaata 

Inicial•ant, vara• rar una llista da 15 indrets. 

o'aquaata, ela SSTT da medi Natural •que han decidit da pagar al tre
ball da confacci6 d#una part dels guiona•, va far-na una tria da lO da priori• 
teris. Ela relacione• a•b al naa da la persona a qui a~a enca.anat al treball 
o, en par~ntasi, al noa da la persana a qui as panes ancomanar1 

Els Aiguamolls dal Baix Empardl 

El montgr! 1 Lea medea 

Ela Aiguamolls del Baix E•pordl 

El Cap da Creue 

La Serra da l#Albera 

Loa Gavarra• 

Els Eetanys do Sils 

l #Estany da Banyoles 

Els Volcans d'Olot 

st. Aniol i 1 #Alta Garrotxa 

Ruon F'ortil 

Ruon F'ortil 

Joaquia F'ranch 
Jordi Sargatal 
Empar Vaqué 
Anna Zahonaro 

(Jau•• Vicena) 

(Gsnar rUix) 

CU1a Savalla 

Lluís motgl 

(Joasp mo masoip) 

Josep m• llallarach 

Josep m• mallarach 

A part d#aquaata llista, crei .. qua hi ha altres indrets qua marai• 
xan d;4esar considerats& sl montseny, la aarre da finestraa, la vall da Ri• 
bea, la vall da Ndria o una altra vall d;alte muntanya qua sigui accaeaibla 
en un die. 



2. 

A més a •••• consideram qua fóra bo de tractar separadament ·i no en 
una dnica propoata da treball- al ~aaa!s del montgr! i las Illes medea. 

La llista total, donca, arribaria a quinze o aatza indrets, 

3. El disseny tipua dels doeaiara. 

Ela doasiara s6n plantejats amb la finalitat da propiciar que ala noia 
puguin dur e terme un projecta d'estudi complert d'una zona o d'un indret pre
cís. 

Par anteadra'na, una zona t6ra Las Gavarres i un indret f6rs ela ai• 
guanolla del Baix Empordl. 

Quan dia• qua pratan .. de far possible un projecta d'estudi, volea 
significar qua all~ qua volam éa qua ala noia segueixin un proc'a da recerca 
d'informaci4 aigniticative, da datacció da las hipbtaaia aaaanciala par a la 
interprataci6 del medi a estudiar, da registra de dades aobr• al terreny 1 
da s!nteai posterior de tal Manara que puguin apropar-sa eignificatiwa•ant a 
la hiet~ria, a la situaci6 actual i a la problemltice da cada una da lea ZO• 
nea o indrata. 

Aix~ as concreta en dos tipus d'opcions matodol~giquaat las unae ra• 
lativae a la ~atodologia da treball, lea altres ralativaa a l'ordanaci& da 
lea fitxea i materials qua ea'le proposen. 

• 

• 

Pal qua fa a la metodologia del treball; hiM prea duaa opcionar 

En primer lloc, al treball qua ee proposa als noia la sempre un treball 
en equip qua ha da far-sa en grups da vuit aproximadament. 

En segon lloc, al treball es planteja da forma qua als noia puguint 

• 
• 

• 

aventurar alguna/ea hipbtsei/s intspretativa/aa, 
observar sobre el terreny o sobre docu•entac16 par tal de verificar 
o descartar las hipbtasia, 
aiatamatitzar fine on sigui possible el eau diacura • 

Aquaataa opcions, a méa a ela d'lasar raonables i da connectat a.b 
el discurs padag~gic contemporani, permeten da far una contribucid al progr•• 
da l'aacola. En afecte, en la mesura qua l'escola reb propoataa en !!nia amb 
al qua pot far-la progressar avui, la mle tlcil qua realitzi pessoa afectius. 

Pal que fa a l'ordeneci6 de les fitxes i matariala qua configuren 
al conjunt da cada proposta da treball, s'agrupen en quatre dossiers ben di
faranciata que psraagueixen finalitats difaranta 1 qua han d'laaar a•prata 
en moaants i indrets diversos. 

Ela quatre tipua da doeeiars a6n als aagQanta: 
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I Preeentaei& general da la zona i del paisatge. En forma de mun• 
tatge eudiovieual (50-70 diapoaitivaa amb text comentant-lea). 

li Praperaci6 da la sortida al camp. 
Centrada en l'estudi da la farmac16 1 l'evolució del paisatge. 

III Guions par al treball de caap. 
Guions i pautee d'obaarvaci6 per a sistematitzar al registre 
de la conf1gurec16 del sbl, del poblament vegetal 1 ani.al 1 
par aproxt.ar-aa a un aab&a da lea xarxes trbfiquaa. 

IV (laboració final. 
materiele qua propiciin una e!ntaei da l'observat. 
Poeaibilitat de fornir algun .. propoetaa da treball 1ntard1aci• 
plinar. 

Al llarg dela apartats aagGanta praaantara•, un per un, al contingut 
tipus dels diversos doeeiara. 

4. Doaaiar I. Praaentaci6 da la zona 1 del paisatge. 

Coa ja ha estat dit, conaiateix en un recull de diapoaitivaa a•b ela 
cocantaria pertinenta. 

Se niha da far una adici& restringida par a laaar diapoaitada ala 
divaraoa Cantraa de Recuraoa del Departa•ent d 1 Enaenya•ent o a aquipaaenta 
similars. 

El contingut bàsic la infor111atiu 1 prasta:-atanei6 a rar poaaibla una 
preaantaci6 senzills 1 una familiaritzac16 a.b ela treta generals del paiaat• 
ge 1 amb ala al .. ante als singulars dels acosietemaa. 

• 
• 
• 
• 
• 

Tracte aquestes tem~t!quesz 

lia•plaçaaant anal pafa 
la formec16 del relleu 
la histbria de la ocupac16 hu•&Ra 
ela b1htopa ala flcilment identificables 
la probl~àtica actual 1 ala interrogants que presenta • 

El muntatge la conetru!t amb una pratanai6 da •zoo••, la a dir, pro
curant un anar 1 venir entra als elaaenta generala dal paiaatge 1 ala aleaenta 
singulars dale ecosietaaea. 

s, Dossier II. Praearaci& da la aortida al ca•p. 

Consisteix an un recull d;informeei& general, tant litarlria co• car• 
togrlfiee 1 historiogrAfica. 

Proposa quatre projactea de treball a éeear realitzat• par ~atra 
grups d~alu•nes da la classa qua han d;alaborar la informaci6 qua aa'la pro
porcione i exposar les savaa hip~teeia 1/o concluaaiona an una conrarlncia 
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-completada amb murals- que han d'exposar davant da la resta dels cospanye da 
la classa. 

L'encadenament da les quatre conferhnciaa •un per cada grup da tra• 
ball• permet d'obtenir una viaid general da la zona a estudiar en la qua s'hi 
identifica activa•ant -volam dir a•b la participaci6 activa dala noia en la 
datarminaci6 de l'aaeancial- al aagaant& 

• 
• 

• 
• 

la tormaci6 del rallau da la zona a estudiar, 
l'aspecte originari del paisatge abans o an ala mo.ante inicials del 
procis d'humanitzaci6, 
la hiet~ria i lea constants del proc4a d'hu•anitzaci6 da la zona, 
alguna elements par al raconaixa•ant del qua podr~ obaarwar-ae durant 
la sortida al camp. 

6. Dossier III. Guions par al treball da camp. 

Conaiataix en quatre reculls da fitxes d'obsarvaci6, cada un d'ella 
preparat par a estudiar un acoaisteea particular, un dala bi~tope •la raprasan 
tatiua da la zona. 

s6n precisament quatre propostes diferents da treball per tal da ••n
tanir la possibilitat qua la recerca sigui efectuada par grupe radutta da noia, 
a l'entorn de vuit membraa a cada grup. 

Cada un dala quatre reculls té les fitxes codificades smpraAt un sis
tema daciaal qua permeti d'identificar~• al contingut ganlric. 

Ela continguts tractats a cada recull adn ala aagaenta (hi fe• cons
tar al no da codi)t 

1. El mapa da l~indrat a estudiar acompanyat da lea explicacions nacas• 
s~rias par accedir-hi i amb indicaci6 da lea precauciona a prendre. 

2. l~obsarvacid del subs~l i del a~l. 

3. L 1 0baervaci6 del mantell vegetal i da la flora caractar!atica del 
bi~top, establint las relacione observables antre vsgatacid i sbl. 

4. L ~obssrvaci6 de lea poblacions animals caractsr!stiquas del biòtop, 
eetablint les relaciona obsarvablee aab la vsgetaci6 present. 

s. Una pauta da registra qua paraeti de procedir a la a!nteai de tot all~ 
observat. 
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7. Dossier IV. Elaboraci6 final. 

A difer¡neia dels altres tres doasiere, d'aquaet no en tani• cap qua 
pugui servir de rafer~ncia. 

Ha da servir a dos propbsits aseencials1 

lar. Realitzar la a!ntaai final de tot al treball precedent, tant l'efec
tuat a la classa durant la preparac16 com lea observacions dutes a 
tar•e durant la sortida, 
Algunes perepectivas qua poden orientar aquesta raalitzaci6 a6n1 
• la construcci6 de las xarxes trbfiquae dale siatemaa observats 
• la construcc16 d'un perfil del conjunt del territori estudiat 

emplaçant-hi la vagetaci6 i la fauna 
• la construcc16 d'un mapa general en el qua s'hi identifiquin 

lea caractar{etiquaa del rallau i del ebl 1 lea poblaciona ve
getals 1 animals 

2on, Obrir algunes vies de treball interdisciplinari. 
Cal dir qua, en al moeant present, tota vla organismes qua e'ocupen 
da l'educaci6 relativa a l'ambient presenten la perspectiva inter• 
disciplin~ria com la dnica v~lida. 
Algunes parspact1vae qua poden orientar la concraci6 d'aquest pro• 
p~sit a6nt 

• 

• 

• 

• 

al plantejament da problamae da gastid ambiental o del territo• 
ri qua requereixin reflexiona d'ordre gaogrlfic, biolbgic, ur• 
ban!atic, matam~tic ••• 
al plantejament da problamaa més senzilla que impliquin l'apli• 
caeid da la matamAtica a l'an~lisi més precisa d'algunes da las 
qOeationa, 
la presentació d'una aal.leccid da textos relatius a la zona, al 
que ha da permetre el treball lingO!atic, 
la propoaieid da jocs da simulació, tipus jocs da rol, qua par• 
matin avaluar difarante visa da gesti6 de la zona estudiada. 

a. Condiciona organitzativaa. 

El present •odal 4e una proposta que pratan d'abordar de for•a aato• 
dol6gicamant constant l'estudi de diversos indrets. 

Aixb implica qua les diversa& paraonaa que preparen al material re
latiu a cada indret han da aubjectar-aa al paradigma gen~ric proposat en ala 
apartata 4rt, sl, 6¡ i 7~ d'aquest document. I t.plica igual•ant qua han da 
poaar•aa en la perspectiva general esbossada en ala apartats lar. i 3ar, 

Implica encara qua ha d'haver-hi una paraona que ha d 1 &&aagurar que 
ea produeixi aquesta coordineci6 general. En tant qua redactor d'aquesta pro-
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poeta, vull fer aquesta r~ina da coordinaci6. 

D'altra banda, sembla convenient assegurar una unitat d'estil da la 
1l.lustrac16. En aqu~at sentit, coa a col.laborador en la conatrucci6 del 
treball qua serveix da prototipus -al relatiu ala aiguamolls del Baix Empar
dA- · coa a bon il.luatrador 1, encara, pal fat qua 4s bibleg, en Ram6n rar
tiA ha d''saar la persona que eaaaguri aquesta unitat foraal. 

9. gaaations materials 

Hi ha un acord verbal amb al servei da publicacions da la Diputaci6 
da Girona anal sentit que t4 intarla en procedir a l'ad1ci6 dala matariale 
qua sorgeixin d'aquest projecta. 

Hi ha tamb4 un acord varball .. b ala SSTT da lad1 Natural en al sentit 
da subvencionar Hb 75.000 paaeatea la confaccid da cidà---t&R dels joca da doe
aiers relacionats a l~apartat 2 d~equeat document. 

rl deat!·d~equastas 75.000 paeaatae ee repartir~, gan.rica•ant,da 
la forma aagOantz 

• 

• 

50.000 peaaetaa par a l'expert da la zona qua elabori el material 
b~a!c par a la construcci6 del dossier. 

25.000 paaaataa par a daspaaaa matar!ala: cartografia, fotografia, 
desplaçaments i il.lustreci4. 

Algunes da lea pareonea qua confeccionen al doaeiera ho fan en al 
context del qua és la seva feina habitual 1 ra•unarada. Aquaetes paraonaa a6n, 
en alguns caaaoa, diapoaadae a renunciar a la retribuci& da 50.000 paaaataa 
al qua permet da destinar una quantitat aajor a la ratribuci6 de la il.lua• 
traci&. 

10. Una gaeati6 pendent. 

No s'ha parlat del problema del Copyright ni aab ala eventuals autora, 
ni amb el aarvei da publ!cacione da la Diputaci6, ni .. b als SSTT de med1 Na• 
tural. !s nacsssar1 arribar a un acord en aquest aantit. 



11. Difussi6 

Aquesta dossiers contenen dues menes de materials, al qua fa aconse
llable pensar dues menes da difuss16. 

Eas col.leccione da diapositives han d'anar únicament als Centres da 
Recursos Pedag~gica i a les Aules da la Natura: els mestres poden adraasar• 
s'hi per al pr4stac. 

D#aqueata manara n 1 hi hauria prou amb un no.bra raonable de cbpiaa. 
F6ra bo qua cada centra da recursos dispos4s de dues col.lsccions. 

Pel qua fa a la resta dels dosaiera -la praparaci6 de la sortida, 
als guiona da treball da caap i l'alaboraci6 posterior-, pot havar-n~i prou 
amb un exemplar par escola ja qua ée una pr~ctica habitual antre ela •estres 
la da policopiar aquelles fitxes qua han d',sser amprades a les claaaea. 

En tot caa, i pal fet qua al que ea proposa a6n treballe en grup, 
no 4s en absolut necaeaari disposar d'un exemplar par a cada noi. Aixh lt.i• 
ta colt al volum de lea tirades. 

Un format qua podria anar prou bl per a 1 1 edici6 d'aquaata materials 
4s al qua comença a emprar-sa en materials d'aquest tipus i qua caabina al 
relligat d'una part dal text amb l 1 axietàncie de fitxes no relligades, aaaant 
lea cobertes del llibre una mascla de llibre 1 portafola. Un exampla del qua 
vull dir adn lea publicades par Lea Editiona d'Organieation en la eewa col. 
lacc16 EO/Formation permananta. 

Joaquim French 
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