
FITXA DIDÀCTICA  
        
DADES GENERALS DE L’ACTIVITAT 
 

Títol:  La Vall d’Olzinelles 

A quin curs s’adreça:  3r ESO 
 
Entitat que l’organitza: OBAGA Serveis Ambientals - Ajuntament de Sant Celoni 
 
Lloc on es realitza:  Passejada per la Vall d'Olzinelles 

Durada :Tot el matí (de 8.30 - 14h) 

Dades de contacte: Montse Guitart. Àrea de Cultura i Educació. Telèfon 938641213 C/e: 
castroce@santceloni.cat 
 
 
ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT 
 
Descripció 
Itinerari que s'inicia al nucli de Sant Celoni i s'endinsa a la Vall d'olzinelles des de can Draper 
resdeguint la riera fins Can Valls d'Olzinelles. Pel camí es van reconeixent i estudiant diferents 
elements del patrimoni natural i cultural de la vall. 
Destaquen els diversos tipus de bosc (sureda, alzinar, verneda, plantacions), el mosaic 
agroforestal, els arbres singulars, les masies, el pou de glaç de can Draper, els forns de pega i 
el conjunt de la pega de Can Valls. 

 
Treball previ a l’aula:  

• Situar als alumnes en l'activitat que es farà mitjançant una activitat d'exploració d'idees 
prèvies, amb l'objectiu que els alumnes expressin els seus coneixements i sensacions 
sobre els temes que es tractaran durant la sortida (, bosc i paisatge). 
 

 Què ha de fer l’alumnat durant i després de l’activitat? 
 
Durant l’activitat els alumnes hauran de realitzar l’itinerari fins la Parròquia de Sant Esteve.  
Després de l'activitat es proposa que cada grup d'alumnes redactin un article pel bloc o la 
revista de l'institut sobre un dels temes tractats durant la sortida.  

 
 
 
ASPECTES METODOLÒGICS 

 
Com es potencia el treball cooperatiu? 

• Tant en el treball previ a l'aula com en les activitats durat la sortida al medi i l'activitat 
posterior és dóna rellevància la treball cooperatiu: es cerca la reflexió a partir de 
compartir les idees prèvies de cadascú amb la resta del grup per analitzar-les.  

• A l'activitat del bosc es fomenta una descoberta d'aquest ecosistema a través del grup 
de treball. Els alumnes han de compartir allò que van descobrint amb la resta de 
companys.  

 
 
PLANTEJAMENT COMPETENCIAL 
 
Objectius de l’activitat: 

• Conèixer el patrimoni natural de la vall (flora, fauna i ecosistemes). 



• Observar l'acció històrica de l'home en l'entorn natural. 
• Descobrir el paisatge de la vall d'Olzinelles. 
• Desvetllar el sentiment d'arrelament dels joves al nostre territori. 

 
 Competències i continguts clau marcats pel Departament d'Ensenyament: 
 

ÀMBIT SOCIAL 

Dimensió històrica 
• Competència 3: Interpretar que el present és producte del passat, per 

comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals 
o Vincles entre passat, present i futur. L’empatia històrica. 
o La memòria històrica 

 
Dimensió geogràfica:  

• Competència 5: Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai 
geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de 
sostenibilitat 

o Interacció entre sl grups humans i el medi. Activitats econòmiques i el seu 
impacte mediambiental. Matèries primeres i fonts d’energia 

 
• Competència 9 : Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del 

passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures 
se l’apropiïn 

o Defensa, protecció i difusió del patrimoni historicoartístic i cultural 
 

• Competència 10: Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la 
construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers 

o Identitats personals i col.lectives. Pertinença i cohesió social 
 
ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 
 
Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 

• Competència 2: Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics 
des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament 
dels fenòmens naturals  

o Model ecosistema 
 
Dimensió medi ambient 

• Competència 11: Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o 
minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana 

o Components dels ecosistemes i interaccions entre ells. Interferències de les 
activitats humanes en la dinàmica dels ecosistemes 

o Conductes preventives dels impactes que les nostres activitats poden 
causar en els ecosistemes: introducció d’espècies exòtiques, contaminació, 
destrucció d’hàbitats, afectació d’espècies vulnerables 

 
 
Continguts  específics  
• El Parc Natural del Montnegre i el Corredor: característiques del massís, valors i 

normes. 
• El bosc Mediterrani, l’alzinar, la roureda i la sureda 
• Observació i identificació de la fauna i la flora del bosc mediterrani 
• El bosc de ribera, particularitats  
• Observació i identificació de la fauna i flora riberenca 
• Adaptacions dels essers vius al medi 
• Introducció a la interpretació de rastres d’animals 
• Arbres monumentals, notables i singulars de la Vall 
• La relació de l’home amb el medi uns anys enrere, comparació amb la actual relació. 
• L'home i la relació amb el paisatge. Canvis de paisatge i usos del sòl. 



• L’empremta de l’home al medi natural: observació d’antigues construccions, fonts, 
feixes per conreus... 

• Oficis tradicionals del sector primari: indústria de la neu, aprofitaments forestals, 
carboneig. 

• Pou de glaç de Can Draper. 
• Forns de Pega i conjunt de la Pega de Can Valls. 
• Observació i detecció dels impactes sobre el medi i elements antròpics (conreus, 

plantacions, vies de comunicació, moviments de terres...) 
 


