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INFORMACIÓ PROFESSORAT 
 

Aquest itinerari és un recorregut per la vall de Sant Daniel per conèixer alguns dels seus elements 
més representatius: les fonts, les masies, els arbres, els camins, les rieres i la història. A més de 
recórrer a fons aquest espai tranquil tan proper a la ciutat, l’activitat permet observar-ne els trets 
geològics més destacats, la vegetació i la fauna. 

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 vall de 
Sant Daniel 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 

• Descobrir aquest espai natural situat ben a prop de la ciutat. 
• Conèixer la història, els elements, la vegetació i la fauna de la vall de Sant Daniel. 
• Fomentar l’interès i el respecte envers els espais verds de la ciutat i valorar-los com a riquesa i 

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 del que representa per a una ciutat tenir tan a prop un espai 
verd com és, en aquest cas, la vall de Sant Daniel. Valorar les diferents activitats que hi fan els 
ciutadans de Girona: anar a buscar aigua a les fonts, anar a fer esport, fer excursions i passejar 
per observar la vegetació, etc. 

 

• Es poden buscar notícies a la premsa relacionades amb la vall de Sant Daniel i fer-ne un recull. 
 

Durant l’itinerari 

• Recorregut per la vall, tot seguint el text del llibret. El recorregut, quan és acompanyat per un 
monitor, no comprèn tot l’itinerari del llibret, ja que, en cas de fer-lo, tindria una durada més 
llarga del que s’ha anunciat i no es podrien treballar a fons els temes previstos. 
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• Realització de les següents fitxes a les parades proposades pel monitor o, si l’itinerari és 
autoguiat, pel mestre:  

• Fitxa 1. Coneguem els arbres de Sant Daniel. Amb l’ajuda de les explicacions del 
monitor (o del mestre, en cas que l’itinerari sigui autoguiat) i de les il·lustracions que 
s’adjunten, els alumnes faran el registre de les diferents espècies que es troben durant 
l’tinerari. 

• Fitxa 2. La fauna aquàtica de les rieres de Sant Daniel. En una de les parades de 
l’itinerari, s’observa una riera i els animals que hi viuen. Amb l’ajuda del monitor (o del 
mestre si l’itinerari és autoguiat) i de les il·lustracions adjuntes, els alumnes registraran 
les diferents espècies de fauna aquàtica que observin a la riera. 

 

Després de l’itinerari  

• Fer les fitxes que encara no s’han realitzat: 
• Fitxa 3. Les roques de la vall. 
• Fitxa 4. Interpretació del paisatge 

 

• Es poden recollir propostes de cara a mantenir o millorar algunes de les activitats que s’hi fan 
actualment, l’estat de conservació de les fonts i els camins, de la vegetació, etc. 

 

• 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. 

 

  
 


