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ELS INSECTES DE LA VALL D’HORTA 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

La Vall d’Horta presenta una gran varietat de llocs on viuen insectes: matollars, prats, conreus, bosc 

de ribera i també la pròpia riera de la Vall d’Horta. 

En aquesta sortida coneixerem alguns dels insectes que ens envolten mitjançant diferents tècniques 

en funció del lloc i del tipus d’espècies que volem mostrejar. També descobrirem com els insectes 

modifiquen l’entorn i com interactuen amb la resta d’éssers vius de la zona: mamífers, ocells, 

plantes... sense oblidar-nos de la relació que hi tenim nosaltres, les persones! 

Per últim, els alumnes plasmaran el que han vist amb criteris de la il·lustració científica de natura.  
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OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT: 

Els objectius de l’activitat són: 

 Conèixer les principals característiques dels insectes 

 Posar en pràctica algunes tècniques de mostreig científic 

 Descobrir els principals grups d’insectes que habiten la Vall d’Horta 

 Veure una mostra dels diferents llocs on poden viure insectes 

 Conèixer com es relacionen amb altres éssers vius 

 Practicar la il·lustració de natura al voltant del món dels insectes 

 Gaudir de la Vall d’Horta com a entorn únic dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

 

PROGRAMA ORIENTATIU: 

HORARI DESCRIPCIÓ 

10:00  

Arribada a La Muntada. 

Presentació de l’activitat. 

Divisió del grup en 2 o 3 subgrups en funció del nombre d’alumnes. 

10:15 – 11:15 Primera sessió de treball (mostreig, ecologia o dibuix). 

11:15 – 11:30 Esmorzar a l’era de La Muntada. 

11:30 – 12:30 Segona sessió de treball (mostreig, ecologia o dibuix). 

12:30 – 12:40 Descans i canvi de sessió. 

12:40 – 13:40 Tercera sessió de treball (mostreig, ecologia o dibuix). 

13:40 – 14:00 
Valoració de la sortida. 

Comiat i retorn a l’escola. 

 

GRUPS D’EDAT:    Primària i Secundària. 

LLOC:     La Muntada, Aula de natura.  

QUI REALITZA L’ACTIVITAT:   La Muntada en col·laboració amb i Marc Vilella (biòleg). 

RECOMANACIÓ:   Es recomana que elss alumnes portin lupes, pinces i guies d’insectes 

pròpies si en tenen. També és recomanable fer una sessió de vídeos abans 

de la sortida i una d’identificació després (a l’escola). 

PREU DE L’ACTIVITAT:   8 euros/alumne. 
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