PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL LLEIDA EN VIU

DESCOBRIM EL
PARC DE LA
MITJANA

Visita guiada a la Mitjana que ofereix una visió general del Parc des de
tots els punts de vista: la formació, la vegetació, la fauna, els cursos
d’aigua, la gestió...



Espai: Parc de la Mitjana



Dies disponibles: De dilluns a divendres



Temporada: Tot el curs



Durada: 1-2 h



Nivell educatiu: BATXILLERAT



Nombre d’alumnes: Grup-classe. Es
poden fer grups simultanis.

Objectius principals:
-

Conèixer com s’ha format el Parc de la Mitjana.
Identificar les principals espècies vegetals del Parc.
Descobrir la fauna que s’amaga al bosc, a través
de l’observació directa o dels seus rastres.
Descobrir els cursos d’aigua presents al Parc i la
seva interacció amb la resta d’elements de
l’ecosistema.
Conèixer la gestió del Parc, l’impacte de l’activitat
humana i la importància de la seva conservació.

 Inscripcions aquí (tràmit:
“Descobrim el Parc de la Mitjana”)

Itinerari guiat per descobrir els principals elements del Parc, utilitzant material de
suport (mapes, prismàtics...).
Es pot adaptar a diferents durades i formats.

Es recomana portar aigua, prismàtics, calçat còmode, gorra i repel·lent de mosquits

PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL LLEIDA EN VIU

DESCOBRIM EL Correspondència amb el currículum de Batxillerat
PARC DE LA
per al món contemporani:
MITJANA  Ciències
 Competència en indagació.
Inscripció

 Competència en la dimensió social i cívica de la ciència i la tecnologia.

 Biologia:
 Competència en indagació i experimentació.

 Competència en la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món físic.

 Ciències de la Terra i del medi ambient:
 Competència en indagació i experimentació.
 Competència en la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món.

 Geografia:
 Competència en la dimensió espacial dels fenòmens.
 Competència social i cívica.

Accés en transport públic:
Línia 4 d’autobusos, parada “Parc La Mitjana”.
També us hi atansen les línies 5 (parada Rambla Corregidor Escofet) i 9 (parada Palau de Congressos)

