PROPOSTA
DIDÀCTICA
DESCRIPCIÓ

2. L’estany Pudent com a ecosistema

Aquesta proposta es planteja com un recorregut-gimcana que voreja l’Estany Pudent i
que parteix del principi del camí dels Brolls (La Savina) i acaba a Sant Francesc Xavier.

CENTRE D'INTERÈS

L’estany Pudent. Flora i fauna característica de les zones humides.

ITINERARIS
CORRESPONENTS

ITINERARI B-1 L’ESTANY PUDENT. Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera

NIVELL
OBJECTIUS

Infantil- Primària-ESO
•
•
•
•

•
•
•

Compartir i gaudir d'una jornada de descoberta junts
Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural de l'illa
Valorar l’interès científic i estètic que tenen les zones humides
Adquirir consciència de la progressiva reducció i desaparició d’aquests
ecosistemes
Identificar les espècies animals i vegetals més característiques de les zones
humides
Reconèixer les zones humides com a ecosistemes complexos i fràgils
Aplicar tècniques d’identificació
Utilitzar instruments d’observació

•
•
•
•
•

El Parc Natural de les Salines d’Eivissa i Formentera
Els ecosistemes propis de zones humides
L’avifauna del Parc Natural
La vegetació del Parc Natural
La rondalla de L’Estany Pudent

•

CONTINGUTS

METODOLOGIA
ATENCIÓ DE NESE
TEMPORALITZACIÓ
MATERIALS

Metodologia activa basada en una gimcana de proves al llarg del recorregut.
En les reunions prèvies a la sortida, tutors i responsable del CA precisaran el tipus
d'adaptació que requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials.
4 hores
Rondalla de L’Estany Pudent
Binocles, telescopi terrestre i fitxes d’identificació d’aus per a les observacions
Medalles dels continguts treballats
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