TERRA ALTA

ACTIVITATS

D'EDUCACIÓ AMBIENTAL
QUINA
ANIMALADA

Activitat infantil en la qual
s'aprendrà
a
identificar
rastres de fauna dels Ports

L'AIGUA
TÉ VIDA

Ens endinsarem als rius
dels Ports a través d'una
experiència vivencial

6 d'agost a les 18h

13 d'agost a les 18h

La Franqueta

Estrets d'Arnes

10 euros/persona

10 euros/persona

QUI SURT
DE NIT?

Sortida nocturna a la llum de
la lluna per detectar la fauna
que s'amaga entre la foscor

MASOVERS
DE BUROT

Descoberta
del
patrimoni
arquitectònic tradicional dels
masos i les formes de vida

20 d'agost a les 20h

27 d'agost a les 18h

Àrea el Molí

Horta de St Joan

10 euros/persona

15 euros/persona

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
*Activitat subjecta a cobrir inscripcions mínimes,
restriccions Covid-19 o inclemències meteorològiques
*Per a grups de 10 persones es pot fer l'activitat un
dia a convenir (avisar amb una setmana d'antelació) Consultar preus per a menys de 10.
*Menors de 10 anys GRATUÏT

iprojecta_guies

escoles@iprojecta.com

633 952 095 / 644 889 361

QUINA
ANIMALADA

TALLER

Data: 6 d'agost de 18 a 21h

Activitat per a conèixer més específicament la fauna dels Ports de manera
indirecta mitjançant tots aquells rastres que hi deixen al bosc. Identificarem
quina espècie ha deixat cada rastre per mitjà de les claus dicotòmiques.

Dirigida a: Famílies i infants
Trobada: Mirador Roques d'en
Benet
Preu: 10 euros/persona
Cal portar: Mascareta, aigua, berenar,
protecció solar, calçat i roba adequada

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
*Activitat subjecta a cobrir inscripcions mínimes, restriccions
Covid-19 o inclemències meteorològiques
*Per a grups de 10 persones es pot fer l'activitat un dia a
convenir (avisar amb una setmana d'antelació) - consultar
preus per a menys de 10 persones.

L'activitat consisteix en tres parts:
Descoberta de la fauna que hi habita al Parc Natural dels Ports
mitjançant els seus rastres. Amb explicacions, material manipulable i
fotografies aprendrem que són i per a què serveixen. També adquirirem
tots els coneixements necessaris per identificar els rastres que hi deixa
cada espècie.
Recorregut per l’entorn dels Ports, pròxim al Mas de Burot, en busca de
diferents rastres que hi ha deixat la fauna al seu pas. Tots aquells que
es troben s’identificaran amb treball en equip entre tots els participants
gràcies a les claus dicotòmiques disponibles.
Taller d’elaboració d’una petjada, amb argila, d’algun dels animals
característics que formen part del Parc Natural dels Ports.

*Menors de 10 anys GRATUÏT

iprojecta_guies
iprojecta_guies

apuentes@iprojecta.com
escoles@iprojecta.com

633952
952095
095//644
644889
889361
361
633

L'AIGUA
TÉ VIDA

TALLER

Data: 13 d'agost de 18 a 21h

Activitat pensada per conèixer la importància dels rius dins del Parc Natural
dels Ports. Fent especial èmfasi en l’interès d’aquells rius temporals, els
quals formen part del projecte live trivers. Descobrirem la fauna i flora dels
Ports lligada directa o indirectament als rius.

Dirigida a: Famílies
Trobada: Mirador Roques d'en
Benet
Preu: 10 euros/persona
Cal portar: Mascareta, aigua, berenar,
protecció solar, calçat i roba adequada

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
*Activitat subjecta a cobrir inscripcions mínimes, restriccions
Covid-19 o inclemències meteorològiques
*Per a grups de 10 persones es pot fer l'activitat un dia a
convenir (avisar amb una setmana d'antelació) - consultar
preus per a menys de 10 persones.
*Menors de 10 anys GRATUÏT

iprojecta_guies
iprojecta_guies

La sortida consisteix en tres parts:
Explicació de què és un riu i la classificació en riu temporal o no, on
s’explicarà la seva importància dintre l’ecosistema i la biodiversitat que
alberga. Es presentarà i donarà a conèixer el projecte live trivers i la
vital importància que té dins del Parc Naturals dels Ports.
S’iniciarà la ruta, durant la qual es realitzaran diferents parades per
parlar de espècies d’interès com la Macromia splendens, la qual és un
gran bioindicador de l’aigua, el paisatge càrstic com a resultat de
l’erosió de les roques per l’aigua, la repercussió dels rius temporals...
Es durà a terme un anàlisi de l’ecosistema fluvial per determinar l’estat i
qualitat d’aquest amb el material de suport del Projecte Rius. Mitjançant
una anàlisi de la qualitat hidromorfològica, fisicoquímica i biològica de
l’aigua.

apuentes@iprojecta.com
escoles@iprojecta.com

633952
952095
095//644
644889
889361
361
633

QUI SURT
DE NIT?

SENDERISME INTERPRETATIU

Data: 20 d'agost de 20 a 00h
Dirigida a: Famílies

Sortida per un dels itineraris del Parc Natural dels Ports a la Mola de Prat
de Compte. Descobrirem la fauna nocturna que s’amaga al bosc. Hi
habiten moltes aus, sobretot rapinyaires i mamífers que són molt difícils de
veure o sentir durant el dia, però quan és pon el Sol donen vida al bosc.

Trobada: Àrea recreativa del
Molí i la refoia

La sortida consisteix en quatre parts:
Explicació dels rapinyaires i mamífers, amb especial èmfasi dels
nocturns, que habiten al Parc Natural dels Ports amb el suport de
material manipulable com plomes, motlles de petjades, pinyes...

Preu: 10 euros/persona
Cal portar: Mascareta, aigua, sopar,
frontal, calçat i roba adequada

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
*Activitat subjecta a cobrir inscripcions mínimes, restriccions
Covid-19 o inclemències meteorològiques
*Per a grups de 10 persones es pot fer l'activitat un dia a
convenir (avisar amb una setmana d'antelació) - consultar
preus per a menys de 10 persones.
*Menors de 10 anys GRATUÏT

iprojecta_guies
iprojecta_guies

S’iniciarà la ruta per l’itinerari del Parc cap a la Moleta fent parades per
interpretar el paisatge i trobar senyals de vida al bosc.
Dalt de la Mola de Prat de Compte farem una parada per veure la
panoràmica de la Terra Alta de nit i soparem a la llum de la lluna.
La ruta de tornada, un cop sigui completament fosc, ens servirà per
poder parar a escoltar i intentar observar aquesta fauna que de nit dona
vida al bosc.

apuentes@iprojecta.com
escoles@iprojecta.com

633952
952095
095//644
644889
889361
361
633

MASOVERS
DE BUROT

SENDERISME INTERPRETATIU

Data: 27 d'agost de 18 a 21h

Activitat encarada en descobrir el patrimoni arquitectònic tradicional del
masos i les formes de viure dels masovers als Ports. A més, també és
relacionarà amb el patrimoni etnològic de la zona.

Dirigida a: Adults
Trobada: Pàrquing Hostal
Miralles, Horta de Sant Joan
Preu: 15 euros/persona
Cal portar: Mascareta, aigua, berenar,
protecció solar, calçat i roba adequada

La sortida consisteix en les següents parts:
Ens desplaçarem amb els cotxes fins el pàrquing Roques d'en Benet.
Ruta a peu fins l’hort del mas de Burot passant pel forn de calç i coll de
la Terra fins el barranc de l’Avellaner.
Recorregut pels voltants pròxims al Mas de Burot i visita al Mas. Servirà
per conèixer l’arquitectura tradicional d’aquest i la forma en la que hi
vivien.
Finalment, "degustació" d'un vi blanc o negre de la terra alta i retorn al
pàrquing de les Roques d’en Benet.

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
*Activitat subjecta a cobrir inscripcions mínimes, restriccions
Covid-19 o inclemències meteorològiques
*Per a grups de 10 persones es pot fer l'activitat un dia a
convenir (avisar amb una setmana d'antelació) - consultar
preus per a menys de 10 persones.
*Menors de 10 anys GRATUÏT

iprojecta_guies
iprojecta_guies

apuentes@iprojecta.com
escoles@iprojecta.com

633952
952095
095//644
644889
889361
361
633

