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Serveis culturals i didàctics

EL PARC DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT
PROGRAMACIÓ DEL DIA
Arribada a l’hora concretada al pàrking d’autocars de Montserrat i esmorzar.
Durada de la visita 2:30h aproximadament.
Aquesta programació pot ser modificada segons les seves necessitats.

OBJECTIUS
-

-

-

Identificar propietats d’objectes i d’organismes a partir de l’observació, la
comparació i la classificació de la biodiversitat del Parc de la Muntanya de
Montserrat.
Conèixer el clima, el relleu, la vegetació i la fauna del parc.
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.
Conèixer la importància de l’abadia de Montserrat dins el context històric de
Catalunya.

CONTINGUTS
Continguts de procediments
- Observació de l’entorn natural i arquitectònic.
- 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
- La climatologia mediterrània.
- Estudi d’un bosc mediterrani.
- Les roques i el relleu: la formació de la muntanya.
- La vegetació i la fauna del Parc de la muntanya de Montserrat.
- L’abadia de Montserrat i el simbolisme de la muntanya.
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Serveis culturals i didàctics

Actituds, valors i normes
- Expressar les pròpies idees.
- Respectar l’opinió dels altres.
- Interès per conèixer l’entorn natural.
- Participació activa.

ITINERARIS
S’ha d’escollir un dels 2 itineraris que els proposem a continuació:




ITINERARI 1: CAMÍ DE SANT MIQUEL. Des de l’abadia de Montserrat
arribem caminant al mirador. Durada de l’itinerari (anada i tornada) 2
hores, aproximadament.
ITINERARI 2: AGAFEM EL FUNICULAR. Pujarem fins a Sant Joan amb el
funicular i baixarem a peu. Preu del funicular per alumne/a només pujada:
alumnes majors de 14 anys 5,2 €. Aquesta és la tarifa de l’any 2016, poder
el preu és modificat l’any 2017.

* El preu del funicular no està inclòs en el preu grup-classe. Són 5,20 € per
alumne/a majors de 14 anys.

