FAUNA

ACTIVITATS

Aus: adaptació al medi, morfologia, reproducció i migració, seran temes,
entre altres que es treballaran.
Mitjançant tallers, xarrades o cursos
d’Introducció a l’Observació de les aus,
Construcció i col·locació de caixes niu i
menjadores.
L’anellament científic, com a eina per a
l’estudi de les poblacions d’ocells.
-Activitat adaptada als diferents cicles.
-Activitat en la que es pot accedir a la informació que es genera per
realitzar estudis a nivell de cicles superiors, batxillerat i/o universitari.
Cavalls de la Camarga com a eina de
gestió en espais naturals.

TDSNaTur

Petjades: qui les fa?, les podem
guardar?, com es fa? i el rastre com
mètode d’estudi.

És la marca de l’Oficina de Promoció Turística i de Natura
que l’Ajuntament de Torres de Segre ha creat per a fer
promoció del territori, mitjançant un seguit de propostes
que tot seguit us expliquem.

Ratpenats: construcció de refugis i
observació dels ja prèviament
instal·lats, descobrir aspectes relacionats amb la seva biologia.
Papallones diürnes i altres insectes
Sortida guiada per observar i esbrinar aspectes com:
adaptació al medi, morfologia, reproducció i migració.
Tanmateix es treballarà amb l’objectiu de construir,
ampliar i mantenir un jardí per la seva observació.

Educació i sensibilització ambiental, sortides guiades, cursos i
xerrades, entre altres, formen parta del recull de propostes
adreçades a escoles, instituts i universitats, per tal de fer
difusió dels valors culturals i naturals.

Les activitats i els tallers estan dissenyats i guiats per
monitors amb amplia experiència, i adaptats als
diferents grups d’edat o currículums acadèmics.
Totes les activitats poden combinar -se entre si. Els tallers de construcció de refugis,
menjadores i caixes niu es fan amb reciclatge de fusta procedents de palets i/o palots per
la fruita, treballant el concepte de les 3R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar).

Per a més informació, i/o concertar visita dels tècnics,
truqueu al 973 796 394 medinatural@torressegre.cat

“M’ho van explicar i ho vaig oblidar; ho vaig veure i ho vaig entendre; ho
vaig fer i ho vaig aprendre”. Confuci

MEDI NATURAL
QUÈ US OFERIM?
Activitats adreçades a divulgar el nostre patrimoni, tant natural com
cultural. Adreçades als alumnes d'educació infantil, primària, secundària,
batxillerat, cicles formatius, universitaris i restes de col·lectius, ja siguin
públics i/o privats, adaptant-se en cada cas al nivell dels interessats i
contemplant en el seu contingut els diferents currículums acadèmics.
Tot i que la llista d’activitats és prou llarga, es poden adaptar temes que
no estiguin especificats i que siguin d’interès curricular per als diferents
centres educatius.

Tallers i/o visites per a escoles, instituts, cicles
formatius i universitats que es desenvolupen al
Camí verd, riu Segre al seu pas per Torres de
Segre, i a l’Embassament d’Utxesa, inclosos
dintre dels ENP Aiguabarreig Segre-Cinca i ENP
d’Utxesa respectivament, tots dos pertanyen a
la Xarxa Natura 2000, a part d’altres figures
de protecció.

LES ACTIVITATS QUE OFERIM VÉNEN CONDICIONADES PER L'ENTORN, LA FENOLOGIA
I LA DISPONIBILITAT DE L'ESCOLA O CENTRE.

ÀMBIT CULTURAL

El Museu de l’Evolució
Recorregut guiat en el que es poden visitar
les 4 sales repartides en 3 plantes,
cadascuna d’elles es centra en una etapa
molt concreta: “Comença l’Evolució”, “Les
petjades de l’Home”, “Neixen pobles i
ciutats”, i “La Llar”. L’objectiu és donar als
usuaris una visió general de l’evolució de
l’home des de l’inici de l’Univers fins a
l’actualitat, es fa servir l’ús i l’evolució de
les eines com a fil conductor.
En el cas de voler incloure les visites com a
tallers dintre dels diferents currículums
escolars, es recomanable visitar prèviament el
museu per part dels docents i destacar aspectes
a treballar el dia de la visita.

El Molí Fariner i el Molí d’Oli
Recorregut guiat per l’antic Molí, mostrant
alguns dels seus secrets i explicant la
rellevància d’aquesta construcció en el
esdevenir de la història de Torres de
Segre. Va ser un dels primers llocs del
municipi on es va produir electricitat.

ECOSISTEMES
Activitats de descoberta mitjançant tallers
i/o sortides guiades pels diferents
ecosistemes, que es troben dins dels
Espais Natural de Ponent, com ara:
El riu, la bassa, el bosc de ribera
i/o els secans.

FAUNA

L’AULA DEL NATURALISTA
Els objectius fonamentals de les nostres
activitats són: Fomentar el respecte pel
nostre patrimoni natural i cultural.
Descobrir i aprendre a respectar el medi
natural, la fauna i la flora que hi viu en ell.
A la vegada que es fomenta el treball en
equip, mitjançant un recull de propostes
que presentem en el següent apartat.
En el cas de voler incloure les visites com a
tallers dintre dels diferents currículums
escolars, és recomanable parlar prèviament per
tal de consensuar entre les dues parts i destacar
aspectes a treballar el dia de la visita

