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INFORMACIÓ PROFESSORAT 

Aquest itinerari és un recorregut pel parc de la Devesa, pensat per donar-ne a conèixer diversos 
aspectes: els plàtans que sempre l’han caracteritzat, altres espècies de plantes, animals que hi 
podem trobar, així com la seva història i la seva relació amb la vida de la ciutat. 

L’itinerari pot ser autoguiat o acompanyat per un monitor. 

Per fer-lo, tant si és autoguiat com conduït per un monitor, el mestre disposa del llibret de la 
Devesa amb tota la informació sobre aquest espai de la ciutat i d’aquestes pautes que us 
descrivim tot seguit per donar suport als alumnes a l’hora de preparar-los per fer l’itinerari i de fer 
les fitxes.  

OBJECTIUS 

• Conèixer la història, les característiques, la vegetació i la fauna del parc de la Devesa. 
 
• Conèixer i saber gaudir d’un espai de la ciutat. 
 
• Desvetllar el respecte convingut envers els espais verds de la ciutat com a riquesa i com a 

patrimoni col·lectiu. 
 

GUIÓ DE L’ACTIVITAT 

El guió que us presentem és orientatiu i cada mestre pot adaptar-lo als seus interessos i als 
interessos dels alumnes. 

Abans de l’itinerari 

• Proposem que es parli a classe de les parts d’un arbre i de les diferències entre conífera, arbre 
de fulla caduca i persistent, arbust i palmera, ja que aquests temes seran tractats pel monitor 
sobretot a la parada que es fa als jardins de la Devesa. 

 
• Es pot fer la fitxa 1 (On som), per introduir el tema de la Devesa, els rius i els espais verds de 

Girona. 
 
• Es poden buscar notícies a la premsa relacionades amb la Devesa i fer-ne un recull. 
 
• També es poden recollir uns quants pals de la mida que explica la fitxa 2 (Mesurem l’alçada 

d’un arbre) per dur-los durant l’itinerari i facilitar així la realització de la fitxa a la Devesa. 
 



La Devesa FITXA DE RECURS EDUCATIU –  PROFESSORAT 
 

LA CASETA SERVEIS EDUCATIUS · AJUNTAMENT DE GIRONA  3 

Durant l’itinerari 

• Recorregut pel parc i els jardins de la Devesa, tot seguint el text del llibret. 
 
• Realització de les següents fitxes a les parades proposades pel monitor o, si l’itinerari és 

autoguiat, pel mestre:  
 

• Fitxa 2 (Mesurem l’alçada d’un arbre) amb l’ajuda dels pals que s’hauran dut de l’escola. 
 
• Fitxa 3 (El plàtan d’ombra). 
 
• Fitxa 5 (Les plantes dels jardins de la Devesa. Coneguem algunes espècies) 
 
• Fitxa 7 (Les plantes dels jardins de la Devesa. Les palmeres i les agavàcies: quina és 

quina?) 
 
• És aconsellable dur les claus d’identificació a l’itinerari ja que serviran per completar algunes de 

les fitxes. 
 

Després del recorregut  

• Fer les fitxes que encara no s’han realitzat (Fitxa 4. La Devesa a les quatre estacions i Fitxa 6. 
Les plantes dels jardins de la Devesa. Endevina qui sóc). 

 
• Es poden fer exercicis semblants als proposats a les fitxes amb els arbres del pati de l’escola o 

d’un parc pròxim. 
 

• També és interessant reflexionar sobre els canvis que ha sofert la Devesa al llarg del temps, la 
seva reconversió (des de l’ús inicial fins a l’actual), la sensació de llunyania que sovint ha 
despertat entre els ciutadans (barreres com el riu, la via del tren...), la importància d’un parc 
d’aquestes característiques en una ciutat... 

 
• Es poden recollir propostes de cara a mantenir o millorar algunes de les activitats que s’hi fan 

actualment. 
 
• Igualment, es pot insistir en el fet de la importància de respectar i conservar el patrimoni de 

cara a fer una ciutat cada vegada més sostenible. 
 

 

 

  
 


