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Serveis culturals i didàctics

EL DELTA DEL LLOBREGAT
ESPAI NATURAL EL REMOLAR-FILIPINES
PROGRAMACIÓ DEL DIA
Arribada a l’hora concretada al centre d'informació dels Espais Naturals RemolarFilipines i esmorzar.
Durada de la visita: 2:15h
Aquesta programació pot ser modificada segons les seves necessitats.
OBJECTIUS
-

Conèixer un ecosistema deltaïc proper a Barcelona.
Conèixer el clima, la vegetació i la fauna del parc.
Identificar propietats d’objectes i d’organismes a partir de l’observació, la
comparació i la classificació de la biodiversitat del Delta del Llobregat.
Fer servir correctament els termes científics en tot tipus d’expressió.
Entendre la salut del medi ambient com un bé de l’individu i de la comunitat.
Conèixer les principals riqueses i mancances de l’entorn natural.
Adquirir actituds de respecte, conservació i aprofitament dels recursos
naturals. Tenir així una actitud reflexiva sobre la influència de l’activitat
humana en el medi i identificar aquelles activitats que provoquen el
deteriorament de la natura.
CONTINGUTS

Continguts de procediments
-

Observació de l’entorn natural.
Ús de mapes i plànols com a font d’informació i d’estudi.
Aplicació correcta de la terminologia referida.
Formulació d’hipòtesis.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals
- Els aiguamolls del Delta del Llobregat.
- Les dunes.
- Les aus aquàtiques.
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Serveis culturals i didàctics
-

La Pineda.
La vegetació i la fauna dunar.
Biodiversistat a la desembocadura del Delta del Llobregat.
Impactes ambientals al Delta del Llobregat.
Vista panoràmica del litoral barceloní.

Actituds, valors i normes
- Expressar les pròpies idees.
- Respectar l’opinió dels altres.
- Interès per conèixer l’entorn natural.
- Participació activa.
ITINERARI
El recorregut s’iniciarà en el punt d’informació del Remolar-Filipines. Els/les alumnes
coneixeran un dels Espais Naturals diferents i difícils de trobar a prop d’una gran
ciutat: aiguamolls, dunes i mar, conreus, pinedes i altres arbredes. Descobrirem el
perquè de la formació del delta, el bosc, la vegetació pròpia del lloc i anirem a l’aguait
dels Pollancres des d’on podrem observar diferents aus: l’ànec de coll verd, la fotja, la
polla d’aigua, el martinet blanc, el bernat pescaire...
OBSERVACIONS
Aconsellem portar binocles, aigua potable (no hi ha cap font) i repel·lent de
mosquits.
S’ha d’afegir 10 € per grup-classe pel manteniment de l’espai natural (preu estipulat
pel Consorci del Delta), excepte les escoles de Gavà, Sant Boi, Viladecans i el Prat de
Llobregat.
COM ARRIBAR
Punt de trobada Pàrking d’autocars Espais Naturals Remolar-Filipines.
1. S’ha d’arribar a l’autovia de Castelldefels.
2. Abans d’arribar a Gavà (venint des de Barcelona), quan l’autovia passa de tres carrils
a dos, a la següent sortida ja està anunciat amb el símbol de Reserva Natural, amb el
nom de Remolar-Filipines.
3. Seguir tota l’estona el símbol Remolar-Filipines. (A la segona rotonda no confondre
amb la platja Remolar-Filipines).
4. Una vegada es surt de la segona rotonda, a uns 100 m., a ma dreta, hi ha un caminet
que us portarà al Pàrking.

