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ELS MAMÍFERS DE LA VALL D’HORTA
ÈPOCA PER FER L’ACTIVITAT:

Preferiblement octubre, novembre, abril i maig

LLOC:

La Muntada, Escola de Natura

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
A l’Escola de Natura de la Muntada tenim marcat un transecte que seguim buscant rastres d’animals.
Un transecte és un mètode científic que utilitzen els biòlegs per estudiar la fauna d’una zona, ja sigui a nivell
de papallones, d’ocells o mamífers. Consisteix en la repetició sistemàtica d’un itinerari registrant les dades
rellevants, rastres i deteccions d’animals.
L’activitat consistirà en fer de biòlegs i seguir el transecte reconeixent els diferents rastres d’animals que hi
trobem i entenent com s’han originat. Coneixerem també dues tècniques utilitzades pels biòlegs: la trampa
de marmolina i el fototrampeig
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OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:
Els objectius de l’activitat són:





Ser conscients de que quins animals hi ha a la Vall d’Horta i com viuen
Conèixer els rastres dels principals mamífers i saber-los identificar
Entendre el valor del treball científic del transecte
Gaudir de l’entorn

PROGRAMA ORIENTATIU:
HORARI

DESCRIPCIÓ

09:45

Trobada a l’aparcament de l’inici de la Vall d’Horta.
Presentació de l’activitat

10:00 - 11:00

Inici del transecte seguint el riu des del Ripoll fins a la Muntada

11:00 – 11:30

Esmorzar a la vora del riu

11:30 – 13:00

Seguim el transecte descobrint la trampa de marmolina i la càmera de fototrampeig

13:14:30

Dinar a l’era de la Muntada i estona de joc

14:30 – 15:00

Projecció de les imatges obtingudes amb la càmera de fototrampeig. Visualització
de vídeos dels animals generant els rastres que hem observat durant el transecte

15:00

Comiat i retorn a l’autocar

RECOMENACIÓ:

Es recomana complementar l’activitat amb un taller previ o posterior a
l’aula

PREU DE L’ACTIVITAT:

8 euros/nen

QUI REALITZA L’ACTIVITAT:

La Muntada amb Sergi Sales (anellador professional)

EQUIPAMENT:

La masia disposa d’espais d’aula, lavabos, i un espai exterior fantàstic
(amb gallines, pollets i una burra) per jugar lliurement.

