PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL LLEIDA EN VIU

DESCOBRIM
ELS CAMPS
ELISIS

A partir de tots els elements que conformen els jardins dels Camps Elisis
descobrirem la seva història, la flora, la fauna i els beneficis que
aporten els parcs urbans a la ciutat i a les persones.

 Espai: Jardins dels Camps Elisis

 Dies disponibles: De dilluns a
divendres

Objectius principals:
- Descobrir els elements més característics dels
Camps Elisis: el seu arbrat, la seva història i la
gestió que se’n fa.
- Valorar la importància dels espais verds dins de
la ciutat tant per a l’ús de les persones com per
al manteniment de la biodiversitat.

 Temporada: Tot el curs
 Durada: 2-3 h
 Nivell educatiu: CICLE MITJÀ I CICLE
SUPERIOR D’EDUCACIÓ
PRIMÀRIA.
 Nombre d’alumnes: Grup-classe. Es
poden fer grups simultanis.

- Identificar algunes plantes rellevants de la
jardineria urbana.
- Reconèixer els diferents criteris al llarg de la
història a l’hora de construir i gestionar els
jardins.

 Material necessari: Suport mida DIN
A4 i llapis o bolígraf

 Inscripcions aquí (tràmit:
“Descobrim els Camps Elisis”)

Un joc de pistes ens ajudarà a descobrir els principals elements dels Camps Elisis i
fomentarà la participació activa de tots els components del grup.
Es pot adaptar a diferents durades i formats.

Es recomana portar calçat còmode i repel·lent de mosquits

PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL LLEIDA EN VIU

DESCOBRIM
Correspondència amb el currículum de CM i
CS
ELS CAMPS
ELISIS  Àmbit de coneixement del medi:
 Dimensió món actual:
 Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca
de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
 Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats
al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors
socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

 Àmbit d’educació en valors:
 Dimensió social:
 Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions
alternatives als problemes.

Inscripció
Accés en transport públic:
Línies 2,3 i 7 d’autobusos, parada “Camps Elisis” i línies 5 i 9, parada “Passarel·la Camps Elisis”.
També us hi atansen les línies 1, 10, 11 i 20 (parada “Pont Vell/Paeria”) i la línia 8 (parada “Pont
Vell/Blondel”)

