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Serveis culturals i didàctics

EL PARC DE SANT LLORENÇ DEL MUNT
PROGRAMACIÓ DEL DIA
Arribada a l’hora concretada al Punt d’informació Coll d’Estenalles del Parc de Sant
Llorenç del Munt.
Durada de la visita 2h30mins. 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 Sant Llorenç del
Munt.
Conèixer el clima, el relleu, la vegetació i la fauna del parc.
Aprendre a orientar-se en la muntanya.
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
- La climatologia mediterrània.
- Estudi d’un bosc mediterrani tocant ciutat.
- Les roques i el relleu: la formació del Parc.
- La vegetació i la fauna del Parc de Sant Llorenç.
- L'orientació a 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.

ITINERARI
Des del punt d’informació del Coll d’Estenalles pujarem fins el cim del Montcau.

OBSERVACIONS
Es recomana que els/les alumnes portin calçat adequat i aigua potable.
Al Parc natural no hi ha contenidors de reciclatge de deixalles per tal de minimitzar-ne
l’impacte ambiental, preservar l’espai natural i facilitar el reciclatge de residus. Cal que
els alumnes s’emportin les deixalles que generin i fer-ne el corresponent reciclatge.
És recomanable que aquesta informació la feu arribar a les famílies en el moment de
plantejar la sortida.

COM ARRIBAR
EL punt de trobada és a l’Oficina d’Informació del Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt del Coll d’Estenalles: Carretera de Terrassa a Navarcles, km 14,8.
Per l’autopista A-18 (Barcelona-Terrassa) se surt per la primera sortida de Terrassa i
s’agafa la Ronda de Terrassa (paral·lela a la riera) direcció Matadepera.
Una vegada a la carretera de Terrassa a Navarcles (que és la mateixa que porta a
Matadepera) s’ha de seguir, sense entrar a Matadepera, fins al Coll d’Estenalles.

