
 

CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS 

Descripció breu de l’activitat 
És un programa d'educació ambiental que pretén donar a conèixer el medi natural 

més proper i fomentar la sensibilització envers el patrimoni natural i cultural.  

Qui la pot demanar 
Els centres públics i concertats de Catalunya 

Destinataris 
Nens i nenes de 6è de primària (11 i 12 anys) 

Data de l’activitat 
Entre els mesos de novembre i desembre, es fa la programació dels itineraris 

pedagògics als espais naturals i es comunica a les escoles participants el dia de la 

sortida i l’espai natural a visitar.  

Lloc 
Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac 

Preparació/requisits 
Condició física bàsica per al bon desenvolupament de l’activitat 

Import 
La sol·licitud d’aquest ajut no comporta cap cost per al sol·licitant. 

 

Descripció 

“Coneguem els nostres parcs” és un programa gratuït, subvencionat per la 

Diputació de Barcelona i per l’Ajuntament. Inclou la formació teòrica en línia a 

través del web Coneguem els nostres parcs, el transport en autocar fins a l’espai 

natural protegit, un itinerari pedagògic guiat per educadors ambientals 

especialitzats i el material educatiu, també en edició accessible, necessari per fer 

l’activitat. Els darrers anys s’ha visitat el Parc de Sant Llorenç de Munt-L’Obac. 

Objectius 

1- Donar a conèixer als alumnes la tasca de conservació i difusió dels espais 

naturals protegits que duu a terme l’Administració pública que els gestiona, 

amb la finalitat de conscienciar-los de la importància d’assumir compromisos 

socials responsables respecte al medi natural que els envolta 

2- Promoure l’aprenentatge actiu de l’alumnat mitjançant la identificació i 

l’estudi de la vegetació, la fauna i el patrimoni cultural dels parcs 

3- Estimular l’observació i potenciar la interacció entre els alumnes i el seu 

entorn per tal de transmetre’ls l’emoció del descobriment i l’estima del 

nostre patrimoni natural i cultural 

 

 

 

 

 

 

Informació 

Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40 

mailto:educacio@molinsderei.cat

