P E D A G O G I A

V E R D A

ESTANY D'IVARS I VILA-SANA
LA

NOSTRA

FLORA

ELS

OCELLS

L'ESTANY

Activitat 1: Quina importància
tenen les plantes? què és un bosc
de ribera? conèixes les plantes
que ens envolten?
Aquesta i més preguntes te les
explicarem! (possibilitat de fer-ho
estil gimcana).
Primària - secundaria - 1,5 h - 5 €
Activitat 2: la funció de relació en
el món vegetal: sessió teòrica i
pràctica.
Secundària - 4 h - 5 €

DE

I

L'ANELLAMENT

Com volen els ocells? què és
l'anellament i perquè ho fem?
la migració i altres curiositats.
Coneixerem els ocells de
l’estany, en una sessió
d’anellament a mans de
l’ornitòleg Sergi Sales.
Primària - secundària 2h-5€
SABIES

QUÈ?

L'estany d'Ivars i Vila-sana
és la zona humida d'interior
més gran de Catalunya?

ELS

PETITS

MAMÍFERS

Els ratolins, les
mussaranyes, els talps, o la
rata d’aigua, són elements
clau per a la biodiversitat i
qualitat d’un espai natural.
Pots conèixer aquest món a
travès del biòleg Fermí Sort.
Primària - secundària 2a3h-5€

EXPLORAR,
BUSCAR,

ELS

OCELLS

L'ESTANY

DE

-

ENCICLOPÈDIA

MURAL

SABIES

Possibilitat de fer una extensió
visitant els murals ornitològics
de la població d'Ivars d'Urgell.
És pot fer per lliure o hi ha la
possibilitat de fer-ho guiat!.
Pregunteu-nos les diferents
opcions!

Des de la seva recuperació
l'any 2005 a l'estany ja s'han
vist 259 espècies d'ocells
diferents!!!

RASTREJAR,

INVESTIGAR...

Vols saber quin tipus de fauna
habita l’estany? Com a bons
exploradors aprendrem a
interpretar els rastres de fauna i
analitzarem els seus elements
com ara petjades, restes
d'aliments, les egagròpiles o les
plomes.
Primària - secundària - 2 h - 5 €

SABIES

QUÊ?

QUÈ?

Amb molta paciència i
dedicació pots arribar a veure
llúdriga, geneta, teixó, porc
senglar, entre d'altres
mamífers.
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SENT

LA

PRIMAVERA

/
LA

TARDOR

TORTUGA

LES

Observarem i estudiarem què és
la primavera/tardor, farem
activitats de mindfulness per
treballar els sentits i connectar
amb les emocions pròpies i de la
Natura.
Recomanat a Llars d'infants infantil i inicial - de 1,5 a 2 h - 6 €
Abril i maig / Octubre i novembre.
Equilibrium Infants del centre
Equilibrium Cosment.

SABIES

SEVES

EMYS

I

COMPANYES

Recuperem a la
tortuga d’estany, una espècie
de rèptil vulnerable però
important com a valor ecològic
de l’estany. Quin paper hi juga,
de què s’alimenta, quins són els
seus competidors?
Primària - secundària 2h-5€

QUÈ?

L'estany forma part dels
Espais Naturals de Ponent,
entitat que treballa per donar
a conèixer TOTS els espais
de Ponent i la vida de les
zones rurals!

FIBRA-ART

Conèixer els
materials per a teixir, com i
quan recollir-los, aprendre
diferents tècniques de teixir,
com ara, cordar, trenar, cosir
per crear petits objectes
artístiques o útils... i sobretot,
prendre consciencia a traves
de la vivència dels beneficis
que ens aporta teixir.
A càrrec de Carla de Ruiter.
Primària - secundària de 3 a 4 h - 5 €

EL

MON

DE

LA

HISTÒRIA

L'ESTANY

DE

D'IVARS

I

INSECTES

VILA-SANA

Us explicarem la història de
l'antic estany, el procès de
dessecació i perquè és torna a
recuperar. El nou estany i la
seva biodiversitat.
Recomanem a partir de
secundària
1,5 h - 2 € -

Molts cops no hi pensem amb
els insectes, però representen
un dels grups faunístics més
nombrosos no només a
l'estany si no a nivell mundial!

LES

MINIBESTIES

Exploració de l'entorn natural.
La biodiversitat a l’abast de
tothom.
Estimular la imaginació veient les
coses des d’una altra
perspectiva...aquestes i més
coses en una activitat fascinant!
A càrrec d'Horitzons Natura.
Primària - secundària 2-3 h - 6 € -

FLORA

Xop, àlber, tamariu, oliver,
ametller, espígol, carrasca,
bova,lliri groc, ensopeguera...
Llista inacabable de les
espècies de flora de l'estany.
Les vols conèixer?
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PROTOCOL

COM

RESERVAR

DE

SEGURETAT_COVID-19

UNA

Seguim un protocol planificat
amb totes les indicacions de les
autoritats competents per a
poder desenvolupar les
activitats pedagògiques de la
manera més segura possible
per a tothom.

VISITA?

Podeu reservar la visita guiada
a través de la pàgina web
www.estanyivarsvilasana.cat.
Al correu estany@plaurgell.cat.
O bé al telèfon 973.71.13.13
SABIES

QUÈ?

Fem visites guiades
escolars des de l'any 2002,
i ens han visitat més de
6.000 alumnes!

ACTIVITATS

PER

TREBALLAR

AL

CENTRE
EDUCACIÓ

No podeu sortir del centre
però us vindria de gust fer
alguna activitat relacionada
amb l'estany i la seva
biodiversitat? Pregunta'ns
per les opcions!!
Tenim una maleta aventurera
plena de sorpreses!

AMBIENTAL

Volem que tots els que ens
visiteu pugueu viure i sentir,
interpretar i comprendre els
valors que ens ofereix l'estany
d'Ivars i Vila-sana.
Com? amb dinàmiques de joc i
activitats preparades i
adaptades per a tots els
públics escolars.

SERVEIS

I

EQUIPAMENTS

- 3 accessos principals
(Ivars, Vila-sana i cal Sinén).
- Wc's als 3 punts citats.
- No disposem de fonts
d'aigua.
- Aguaits, passareŀles, torre de
guaita.
- Cal Sinén: centre de visitants

METEOROLOGIA
ADVERSA

Pel que fa a les sortides, el dia
abans es consulta la previsió
meteorològica. Si aquesta és
adversa, es canvia de dia prèvi
concens amb els professors. En
cas de pluja imprevista, s’escull
l’opció més viable.

VISITES

A

MIDA

Voleu treballar alguna
temàtica diferent de les que
us proposem?
Endavant, som tot orelles!!
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T R E B A L L

E N

E Q U I P ! ! !

FUNDACIÓ

FIBRART

Carla de Ruiter

Dedicada a la realització de tallers
experimentals amb fibres i tints
naturals. L'objectiu dels tallers és
que els
infants disfrutan de la creació amb
els mans elaborant petits objectes
desde la
materia natural. Teixim amb la
natura!
Els tallers estan centrats en
l'aprenentage i la vivència al llarg
del procés d'elaboració.
Web: www.fibrart.eu
Contacte: fibrart@fibrart.eu

ES

CUIDA

ALLÒ

QUE

PLEGADIS

Sergi Sales Asensio
Anellador i ornitòleg professional
des de fa 25 anys. De totes les
tasques lligades als ocells les que
més m'apassionen s la divulgació,
l'educació i la consienciació
mediambiental. Coordinador de
projectes de la Fundació Plegadis,
entitat que te com objectiu l'estudi,
conservació dels hàbitats i els
animals que en ells viuen però
sempre tenint en compte la
seducció i participació de la
ciutadania.
www.plegadis.com
salessergi@gmail.com

S'ESTIMA

David Sobel
EQUILIBRIUM
FERMÍ

SORT

VILASECA

Biòleg i naturalista. Especialista en
petits mamífers i quiròpters
(ratpenats). Coneixedor dels
ecosistemes lleidatans, sobretot
de la fauna vertebrada, on treballa
fa anys en diversos estudis i
seguiments científics així com
activitats divulgatives per tots els
públics. Membre d'EGRELL , i
juntament amb el Centre de
Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya (CTFC) coŀlaboren en
aquesta proposta educativa.
reigfoll@hotmail.com

PODEU
LES

HORITZONS

NATURA

Educació en el Medi Natural, turisme
Actiu i de Natura. Experiències
alternatives i fetes a mida.
Guiatges ornitològics.
Ecòlegs i tècnics de turisme al servei
de la biodiversitat i les persones.
Florinda i Steve.
620457693 - 606855571
info@viatgeshoritzons.com

És un espai global i multidisciplinari
on es fomenta la salut de forma
íntegra: en cos i ment. Entenem la
salut com un equilibri físic i
emocional que ens aporta beneficis
en tots els àmbits de la nostra vida. I
per aconseguir aquesta harmonia,
treballem la psicologia, l'activitat
física, la nutrició i la fisioteràpia de
forma integrada i coordinada, per tal
d'optimitzar millor els resultats.
Tots som únics i per això rebràs el
tracte individual que et mereixes.
Judit Querol
web@equilibriumcosment.com

COMPLEMENTAR

VISITES

AMB:

-Finca Om_Vila-sana
-Bike park_Vila-sana
-Centre d'inmersió_Vila-sana.
-Enciclopèdia mural_Ivars d'Urgell i
Vallverd.
-Parc de les olors_Linyola
-Museu de vestits de
paper_Mollerussa
-Espai cultural dels Canals d'Urgell
_Mollerussa

MONITORS

CONSORCI

Eduard Ribes Salvia: Guia de
l'estany d'Ivars i Vila-sana.
Eva Reñé Gavaldà: Tècnica de
turisme i educació ambiental

