DESCOBRIM EL
PARC DE LA
MITJANA

PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL LLEIDA EN VIU

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, la interpretació...
Objectius principals:
-



Espai: Parc de la Mitjana



Dies disponibles: De dilluns a divendres



Temporada: Tot el curs



Durada: 1-2 h

-



Nivell educatiu: CICLES FORMATIUS

-



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

-

Conèixer com s’ha format el Parc de la Mitjana.
Identificar les principals espècies vegetals i animals
del Parc.
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.
Conèixer el programa d'educació ambiental i els
recursos per apropar al públic les activitats al medi
natural.

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

Itinerari guiat per descobrir els principals elements del Parc i els recursos pel guiatge
i interpretació de l’espai.
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 Cicles Formatius
PARC DE LA
 CFGM DE CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL:
MITJANA
 Conduir clients/usuaris per senders i rutes de baixa i mitjana muntanya.
 CFGS D’EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL:

Inscripció

 Recopilar i seleccionar documentació per difondre informació ambiental.
 Avaluar el desenvolupament de programes d'educació ambiental.

 Guiar visitants per l'entorn, realitzant operacions d'interpretació.
 Caracteritzar problemes ambientals, proposant solucions sostenibles.
 Gestionar activitats d'ús públic, aplicant criteris de compatibilitat amb la conservació de
l'entorn.
 Promoure els valors del patrimoni en el medi natural, desenvolupant activitats
d'interpretació.

 CFGS DE GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL:
 Programar les actuacions de millora de l'hàbitat de les espècies cinegètiques i aqüícoles
continentals, analitzant el medi i les poblacions d'espècies vegetals i animals.

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)

