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INFORMACIÓ PROFESSORAT 
 
És un itinerari enmig d’un entorn natural eminentment forestal. Des dels punts d’observació que es 
proposen en aquest recorregut es pot comprendre la història geològica de la ciutat, la diversitat 
vegetal, la fauna i els orígens de la ciutat a partir dels primers pobladors de Girona. 
 
L’itinerari pot ser autoguiat o acompanyat per un educador. 
 
Per fer-lo, tant si és autoguiat com conduït per un educador, el mestre disposa del llibret El bosc de 
Taialà, 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 per realitzar les 
fitxes. 
 
 
 
 
OBJECTIUS: 
 
• Descobrir els valors naturals, geològics i històrics d’aquest espai natural que forma part de la 

ciutat. 
 
• Conèixer les espècies que composen les diferents formacions vegetals (fenassar, pineda, alzinar 

mediterrani, brolla) i els animals més representatius que hi viuen (gaig, merla, picot, esquirol, teixó, 
...). 

 
• Entendre la història geològica de la ciutat. Per mitjà de l’observació de fòssils interpretar l’origen de 

la formació d’aquestes roques sedimentàries. 
 
• Conèixer els estudis arqueològics realitzats en aquesta zona i entendre quina informació ens 

donen dels primers pobladors de Girona. 
 
• Fomentar l’interès i el respecte envers els espais verds de la ciutat i valorar-los com a riquesa i 

patrimoni col·lectiu. 
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GUIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
 
El guió que presentem és orientatiu i cada mestre pot adaptar-lo als seus interessos i als interessos 
dels alumnes. 
 
 
 
• Abans de l’itinerari: 
 
* Amb la finalitat que els nois i noies coneguin prèviament el lloc que visitaran proposem situar el 
bosc de Taialà en un plànol del municipi de Girona, i situar també alguns espais significatius de la 
ciutat: la Devesa, el riu Ter...  
 
* Abans de sortir a fer el recorregut proposem que els alumnes facin algun exercici amb la clau de 
classificació, per tal de saber com funciona. 
 
 
• Durant l’itinerari: 
 
* Us suggerim que durant la passejada els alumnes portin màquina de fotos. 
 
* Durant l’itinerari, els alumnes poden portar: 
1) Fitxa 1: “Observació dels arbres i les plantes del bosc de Taialà”, per registrar les diferents 

espècies vegetals que trobem.  
2) Fitxa 2: “Clau de classificació”, que podran utilitzar per saber el nom de les diferents plantes. 
 
* Si voleu aprofundir en el coneixement d’aquest bosc o qualsevol altre, us proposem una pràctica 
que els botànics realitzen per fer l’estudi i caracterització de la vegetació d’un espai: fer un inventari 
forestal. Les pautes per a la realització d’aquesta pràctica i la fitxa de treball de camp les trobareu a 
l’annex 1 “Realitzem un inventari forestal”. 
 
 
• Després de l’itinerari: 
 
* Proposem fer amb els alumnes una posada en comú de les observacions realitzades i fer una 
exposició amb les imatges de tots els nois i noies. Això permetrà fer un estudi molt més detallat i 
haver de concretar i acabar el treball que s’ha dut a terme. 
 
 


