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1.   INTRODUCCIÓ 

 

 

Aquest treball ha estat fruit de les pràctiques que he realitzat a 5è de Pedagogia el 

curs 2010-2011 a l’Escola de Natura de Banyoles.   

 

Per entendre com vaig arribar a la idea de fer una maleta pedagògica familiar per 

descobrir l’entorn de l’estany de Banyoles, cal fer una petita pinzellada a la 

història de l’educació ambiental. 

 

L’educació ambiental a Catalunya i, en concret a les comarques gironines, compta 

amb una certa tradició. Són diversos els equipaments que, de mica en mica, han 

anat oferint a les escoles la possibilitat de fer un aprenentatge directe i 

experimental de les Ciències Naturals i Socials, tot oferint als centres allò que la 

seva infraestructura no els permet obtenir o allò que el seu context geogràfic els 

impedeix conèixer. 

 

Doncs la ciutat de Banyoles i la seva comarca, el Pla de l’Estany, constitueixen 

una zona de gran interès paisatgístic i natural, a més de cultural i artístic, que 

comporten un gran nombre de possibilitats didàctiques ja que el propi medi 

ofereix un ampli ventall de recursos pedagògics. 

Per això, amb l’interès de fer conèixer als escolars de Catalunya la riquesa de la 

comarca i de recolzar amb l'experiència directa el treball de l'aula, va néixer 

l’Escola de Natura de Banyoles (d’ara endavant EdNB).  

 

L’any 1988, un col·lectiu de professionals de l'ensenyament i amb una motivació 

especial per l'educació ambiental, van iniciar les primeres activitats amb escoles 

de la comarca. 

L'any 1990, animats pels resultats obtinguts fins aleshores, el grup es va plantejar 

de crear una oferta i una infraestructura permanents. És en aquest moment quan va 

començar l'activitat pròpiament dita de l'Aula de Natura, concretada en itineraris 

per l'estany i treball de laboratori.  
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D’aquesta manera, any darrera any, la tasca educativa de l'EdNB, va anar 

madurant l'objectiu de fer conèixer i respectar el medi ambient. 

 

Tot i que l’activitat central hagi estat tradicionalment protagonitzada pels grups 

escolars d’infants i joves, a través d’itineraris i tallers pedagògics, l’entitat 

progressivament ha anat adreçant propostes de formació i sensibilització al públic 

adult, amb la intenció d’arribar a persones de tipologies i edats diverses. 

 

Al mateix temps, l’evolució de l’entitat i la pròpia experiència han anat portant 

l’EdNB a entendre l’educació ambiental no només dins el context escolar sinó 

que, mica en mica, s’han anat obrint propostes a altres àmbits com el turisme, la 

sensibilització mediambiental, l’esplai, l’adequació i senyalització d’espais 

d’interès natural, l’edició de publicacions divulgatives i la creació de jocs i contes 

didàctics, entre altres.  

 

Igualment, en el marc geogràfic i temàtic en el que se situen les propostes 

educatives de l’entitat, s’ha anat ampliant de manera que, s’ha passat de comptar 

exclusivament amb l’Estany de Banyoles com a recurs, a integrar altres unitats 

naturals (estanyols, riu, bosc, recs...) i altres temàtiques que la situació de crisi 

ambiental actual ha forçat a incorporar (residus i reciclatge, ús de l’aigua i 

l’energia, mobilitat, contaminació acústica, entre molts d’altres).  

 

Actualment doncs, l’EdNB fa educació ambiental amb petits, joves i adults i a 

través de propostes geogràfica i temàticament molt més diversificades, tot i que 

encara queda molt per fer. 

 

Dins d’aquest context, sorgeix la idea de crear un material autodidacta per a què 

les famílies que decideixin apropar-se a l’Estany de Banyoles puguin conèixer 

aquest espai i les seves característiques per ells mateixos, ja que fins al moment, 

hi ha propostes didàctiques per descobrir l’entorn de l’Estany de Banyoles, però 

només són ofertes als grups escolars i amb la necessitat de disposar d’un monitor 

de l’escola de natura.  
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Doncs amb aquesta maleta pedagògica familiar anomenada “Descobrim l’Estany 

de Banyoles”, es pretén que les famílies que vulguin gaudir i aprendre coses sobre 

l’entorn natural de l’Estany de Banyoles, puguin realitzar-ho per ells mateixos a 

través de diferents propostes didàctiques, obrint camí a altres col·lectius.   
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2.   L’EDUCACIÓ AMBIENTAL  

 

 

La maleta pedagògica familiar “Descobrim l’Estany de Banyoles” pretén fomentar 

l’educació ambiental i l’aprenentatge en família en un àmbit no formal.   

 

 

2.1.  L’EDUCACIÓ AMBIENTAL A NIVELL EUROPEU 

 

El terme Educació Ambiental es comença a utilitzar a principis dels anys 70, on es 

mostra una preocupació mundial per les greus condicions ambientals en el món, i 

es comencen a realitzar nombrosos fòrums a nivell mundial.   

El concepte d'Educació Ambiental pot ser definit de maneres molt diverses. La 

Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN)1 l'any 1970 va crear 

una definició que va ser adoptada pel Consell d'Europa l'any 1976 i és la següent:  

 

"L'Educació Ambiental constitueix un procés de reconeixement dels valors i de 

clarificació de conceptes, gràcies als quals el subjecte adquireix les capacitats i 

els comportaments que li permeten de copsar i apreciar les relacions 

d'interdependència entre l'home, la seva cultura i el medi biofísic". 

 

L'any 1977, a la primera Conferència Intergovernamental sobre Educació 

Ambiental organitzada per la UNESCO i celebrada a Tbilisi (Geòrgia) es fixaren 

les bases de l'Educació relativa al Medi, les quals remarquen que aquesta haurà 

de: 

 

- Considerar el medi com un tot, amb els seus aspectes naturals i els creats 

per l'home, tecnològics i socials. 

                                            
1  Unió democràtica fundada l'any 1948, té la seva seu central a Gland, Suïssa. La seva 
missió és la promoció i assistència a les societats de tot el món perquè conservin la integritat i 
biodiversitat de la naturalesa i assegurin que l'ús dels recursos naturals és equitatiu i ecològicament 
sostenible. 
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- Ser un procés continu: començar al nivell pre-escolar i continuar en 

l'àmbit escolar i extraescolar. 

- Adoptar un punt de vista interdisciplinar i fer ús dels recursos de cada 

disciplina, per situar els problemes del medi ambient en una perspectiva 

global. 

- Treballar les qüestions del medi ambient des d'una òptica tant local com 

nacional, regional i internacional.  

- Centrar-se en les situacions mediambientals tant actuals com futures, 

tenint en compte també la perspectiva històrica. 

- Insistir en el valor i la necessitat de la cooperació local, nacional i 

internacional per a prevenir i resoldre els problemes ambientals. 

- Estudiar sistemàticament des del punt de vista de la sostenibilitat els plans 

de desenvolupament i de creixement. 

- Fer participar els alumnes en l'organització de llurs experiències 

d'aprenentatge i donar-los la possibilitat de prendre'n les decisions i 

acceptar-ne les conseqüències. 

- Establir una relació, per als alumnes de qualsevol edat, entre la 

sensibilització envers el medi ambient, l'adquisició de coneixements, 

l'aptitud per resoldre problemes i la clarificació dels valors. 

- Atreure especialment l'atenció dels més joves per a les qüestions 

ambientals que es produeixen en la pròpia comunitat. 

- Ajudar les persones a revelar els símptomes i les causes reals dels 

problemes ambientals. 

- Remarcar la complexitat de les qüestions del medi i, així, la necessitat de 

desenvolupar el sentit crític i les aptituds que calen per a resoldre 

problemes. 

- Basar-se en l’experiència i la pràctica i fer servir uns mitjans educatius 

diversos i una gamma àmplia de mètodes de comunicar i d'adquirir els 

coneixements sobre el medi ambient. 

- Orientar-se cap a la comunitat, implicar l'individu en un procés actiu de 

resolució de problemes en el context de realitats específiques i que ha de 

fomentar la iniciativa, la responsabilitat i la voluntat d'un futur millor. 



  - 6 - 
 

A la maleta pedagògica familiar es procura seguir algunes d’aquestes bases com el 

fet d’educar envers el medi ambient a nivell extraescolar, adoptar un punt de vista 

interdisciplinar per tenir una perspectiva global, i treballar-ho a nivell local, fent 

ús d’un mitjà educatiu diferent per adquirir coneixements sobre el medi ambient.  

 

 

2.2.  L’EDUCACIÓ AMBIENTAL A CATALUNYA  

 

A Catalunya, podem situar les arrels de l'educació ambiental als inicis de 

l'anomenat excursionisme científic, que es va donar durant el segle XIX amb 

l'expansió industrial i cultural del país, el qual propiciava el coneixement de la 

geografia catalana i de la natura. 

Aquest interès creixent per l'entorn va entrar també a les escoles, donant lloc al 

moviment de renovació pedagògica a finals de segle amb figures com les de Pau 

Vila i Alexandre Galí, que donaven gran importància al coneixement del medi 

natural i social immediat, a les observacions i a l'experimentació directa.  

 

El franquisme suposà l'adormiment del procés pedagògic iniciat i un retrocés 

important de les propostes educatives naturalistes i vivencials, com les que 

desenvolupava l'Escola de Bosc o l'Institut-Escola de Barcelona. 

A partir dels anys setanta s'enceta una nova etapa en la que la consciència 

ambientalista torna a guanyar terreny i que es concreta en la creació de la primera 

Escola de Natura de l'Estat l’any 1971, Can Lleonart, al Parc Natural del 

Montseny, i el naixement del primer Itinerari de Natura a Santiga, al Vallès 

Occidental, l'any 1975.  

 

Des d'aleshores, el nombre d'experiències d'educació ambiental al nostre país ha 

anat creixent, sempre amb l’interès de donar a conèixer als alumnes la riquesa del 

nostre medi i sensibilitzar-los per a la seva protecció. 

 

Al Pla de l’Estany, actualment, hi ha un total de quatre entitats naturalistes que 

impulsen diferents accions entorn el medi:  
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- Associació fa pudor 

Evita que les emissions tòxiques o molestes (males olors, sorolls, contaminació de 

l’aigua, etc.) arribin a les zones residencials. 

 

- Associació de Protecció i Defensa dels Animals de la Comarca del Pla de 

l'Estany 

Recull els gossos abandonats, en té cura i els alimenta.  

 

- LIMNOS Ecologistes de Catalunya. Associació de Defensa del Patrimoni 

Natural del Pla de l'Estany 

Defensa i descoberta del patrimoni natural. 

 

- Escola de Natura de l'Estany de Banyoles  

Organitza i promou activitats relacionades amb la descoberta de la natura, 

especialment de la conca lacustre. 
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3.   MALETES PEDAGÒGIQUES 

 

 

Hi ha moltes maneres de definir què és una maleta pedagògica. Per a mi, és un 

objecte o recipient transportable que conté i recull materials que faciliten un 

aprenentatge d’un tema determinat.  

 

Al Centre de Recursos Pedagògics del Pla de l’Estany hi ha diferents maletes 

pedagògiques per a nens i nenes des de l’Educació infantil fins a Batxillerat, que 

són les següents:   

- De l’hort a casa 

- La central lletrera 

- Kits caixa valors (identitat, convivència i responsabilitat) 

- Expressart. Museu portàtil 

- Conflicte armat o cultura de la pau? 

- Eines de la prehistòria 

- 50 per als més petits 

- 100 per llegir! 

- Viure les ciutats històriques. Girona 

 

Tot i semblar irònic, al Pla de l’Estany no hi ha cap maleta pedagògica per 

treballar l’Estany de Banyoles i el seu entorn.  

Amb la proposta de la maleta pedagògica familiar “Descobrim l’Estany de 

Banyoles”, es pretén que hi hagi l’existència d’un material per poder treballar el 

que caracteritza la ciutat. A diferència de la resta de les maletes pedagògiques, 

també es pretén que estigui a l’abast de tothom, no només de les escoles de la 

comarca, com és el cas.  

 

Trobem doncs, dos trets diferencials d’aquest material respecte els altres, ja que es 

vol fomentar :  

- L’aprenentatge en família 

- L’aprenentatge a través de l’entorn natural proper 
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Aquestes dues característiques han determinat les propostes didàctiques que conté 

la maleta pedagògica familiar, doncs cal que els aprenentatges puguin esdevenir 

per part de tots els membres de la família independentment de l’edat, i cal que 

puguin donar-se sense la necessitat d’un facilitador/a de la informació com seria el 

cas d’un educador/a. Per tant, hi ha de constar la flexibilitat i l’autoaprenentatge.  

 

Per altra banda, cal destacar que la maleta pedagògica familiar “Descobrim 

l’Estany de Banyoles”, conté una amplia diversitat de temàtiques que el propi 

entorn natural ofereix, i és una eina pedagògica interdisciplinar on trobem 

aprenentatges de conceptes molt variats en una mateixa temàtica.  

 

Buscant informació es pot veure que de maletes pedagògiques n’hi ha moltes i 

variades, però la gran part d’aquestes maletes van destinades exclusivament a 

l’àmbit formal. Cal que tant els museus, els zoològics, les ciutats en sí mateixes, 

etc. puguin proporcionar a qualsevol habitant la possibilitat d’accedir a aquest 

material, sense la necessitat de ser un escolar.  

 

 

 

 

 

 

 



  - 10 - 
 

4.   METODOLOGIA  

 

 

En un principi, l’única cosa que sabia és que volia fer una maleta pedagògica 

familiar per treballar l’entorn de l’Estany de Banyoles. No sabia quins temes 

treballar, quines activitats proposar, si organitzar un recorregut per tot l’estany o 

només una part, si plantejar-ho per realitzar-ho caminant o amb bicicleta... 

 

Finalment, penso que m’he adaptat una mica a tot ja que el recorregut es pot fer, 

fent tota la volta a l’Estany, o bé només a la riba est on es plantegen les activitats. 

Es pot realitzar tant a peu com amb bicicleta, i les temàtiques a treballar són 

diverses i variades.  

 

Després que sorgís la idea de realitzar una maleta pedagògica familiar per 

descobrir l’entorn de l’Estany de Banyoles, vaig haver de pensar quins conceptes 

es treballarien.  

 

Per escollir les temàtiques, em vaig centrar en les unitats didàctiques que proposa 

l’EdNB als diferents centres escolars quan treballen l’Estany de Banyoles o el seu 

entorn. 

 

Un cop recollides les temàtiques per treballar, calia especificar què es treballaria. 

És en aquest punt quan decideixo buscar diferents llocs de l’estany on es faciliti 

l’aprenentatge de les diferents temàtiques, buscant llocs potencials per treballar els 

animals, les plantes, les pesqueres, el travertí, el neolític, etc.  

 

Un cop assignats els espais per treballar cada temàtica, vaig veure que tots estaven 

situats a la riba est de l’estany, fent que el recorregut pogués ser més reduït, i 

facilitar així la posada en pràctica per part dels usuaris.  

 

Per altra banda, de cada temàtica, calia pensar què era el més rellevant per 

conèixer, ja que per agilitzar les propostes didàctiques, la informació havia de ser 
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reduïda. No volia que es tractés d’una espècie de llibret d’informació, doncs 

s’havien de proposar activitats que facilitessin el descobriment de l’entorn, amb el 

recolzament d’informació, però sense haver d’estar més estona llegint que 

observant i contactant amb el medi.   

 

Per això es tracta de descobrir l’entorn de l’Estany de Banyoles, ja que són 

pinzellades de diferents característiques de l’entorn, sense deixar lloc 

l’aprofundiment conceptual.  

 

La informació havia de ser clara, senzilla i entenedora, fet que va suposar que 

primer jo entengués els diferents conceptes, per després reduir les explicacions, 

tot donant la mateixa informació.  

 

En un primer moment vaig voler relacionar les diferents temàtiques, per així 

captar el conjunt de l’entorn que caracteritza l’Estany de Banyoles, però més 

endavant ho vaig voler desvincular per donar la possibilitat a les famílies de 

treballar només les temàtiques que ells volguessin, sense la necessitat de treballar-

les totes.  

Doncs les temàtiques es poden portar a terme independentment l’una de l’altra, tot 

i que s’aconsella realitzar-les totes i amb un ordre concret, per així propiciar la 

relació entre conceptes. Per exemple, la llegenda d’en Morgat i la formació de 

l’Estany són dos temàtiques que es poden complementar, o el Kid d’observació 

amb l’ecosistema: vegetació i fauna.   

 

Per donar a conèixer els llocs indicats per treballar cada temàtica, vaig decidir 

marcar en un mapa de l’estany els diferents llocs i la temàtica que s’aconsellava 

treballar. Per facilitar la comprensió dels destinataris i que fos ràpid de localitzar, 

vaig decidir que cada temàtica seria d’un color diferent i al mapa hi hauria 

marcats els llocs amb el color corresponent.  

En un principi, per relacionar temàtica i color, vaig decidir que tota la temàtica 

seria impresa en fulls del color corresponent, però un cop imprès, el color del full 

feia perdre el de les imatges. Com que les imatges són importants quan es tracta 
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de conèixer el medi, no em va quedar més remei que relacionar temàtiques i 

colors d’una altra manera, fent una línia del color corresponent al cap de pàgina 

d’un full blanc.  

 

Per altra banda, per recollir les diferents temàtiques calia un instrument còmode i 

que es pogués moure fàcilment per poder-se desplaçar al voltant de l’estany. 

Tractant-se d’una maleta pedagògica, vaig decidir que fos una maleta de mides 

petites i amb una nansa.  

 

Pensant en la posada en pràctica d’aquest recurs pedagògic, la maleta s’hauria 

d’aconseguir a algun lloc. Veient que al mateix Estany de Banyoles hi ha una 

pesquera que és l’oficina de turisme, i està centrada a la riba est on es proposen les 

activitats, vaig pensar que seria un bon lloc per oferir aquest material a les 

famílies, ocupant-se així d’aquest servei el personal de l’oficina.  

Les famílies podrien adquirir aquesta maleta pedagògica a canvi de deixar un 

document acreditatiu en el seu lloc, i un cop retornat i comprovat el seu estat, es 

tornaria la documentació.  

 

Calia doncs, que el material es pogués reutilitzar, potenciant la sostenibilitat del 

medi. Per això, vaig decidir que les làmines de la activitats estarien plastificades i 

les famílies disposarien de retoladors per a omplir-les. Un cop retornades a 

l’oficina de turisme, un responsable les netejaria amb un drap i una mica 

d’alcohol, deixant-les llestes per tornar-se a utilitzar.  

Però, i si algú volgués tenir de record alguna activitat? Llavors s’oferirà a les 

famílies folis Din A-4 per poder-se-les quedar.  

 

Quan a les activitats, calia que tot el que s’hagués de fer necessités fer-se des del 

propi entorn, i no des de qualsevol altre lloc. Fet que em va costar de seguir ja que 

era molt fàcil desviar-se cap a activitats per les quals no calgués estar present a 

l’entorn. Perquè fos necessari estar present a l’Estany de Banyoles, vaig veure que 

s’havia de partir des de l’observació.  

Així doncs, l’observació és present en totes les temàtiques de la maleta.  
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Per altra banda, les activitats proposades s’havien de poder realitzar a qualsevol 

època de l’any. Fet a tenir en compte ja que l’entorn de l’Estany de Banyoles varia 

molt en funció de l’estació. Per tant, havien de ser activitats obertes i flexibles per 

evitar una única resolució si es tractaven de partir de l’observació.  

 

També calia que les activitats es poguessin adaptar a diferents capacitats, ja que es 

tracta d’activitats ofertes a famílies, on les edats i per tant capacitats són molt 

diverses. Per això, moltes de les activitats es poden realitzar independentment de 

l’edat de la persona, com per exemple dibuixar, ordenar segons la pròpia 

importància, crear una barca amb material de l’entorn, etc. 

 

Pensant en diferents activitats vaig veure que les podria classificar segons el nivell 

de dificultat. En un primer moment vaig intentar categoritzar també les temàtiques 

en sí, però vaig veure que era difícil ja que podien ser conceptes difícils 

d’assimilar, com la formació de l’Estany, però si s’explicava perquè es pugués 

entendre, perdia la dificultat.  

Doncs vaig acabar per categoritzar només les activitats en fàcil o difícil, sense un 

terme mitjà ja que era difícil de situar, i amb dos categoritzacions era suficient per 

les activitats proposades.   

 

Quan vaig imprimir unes làmines per veure com quedava la mida de la lletra, els 

colors, etc. vaig veure que quedaria bé el dibuix d’un animal que fes de fil 

conductor per a la maleta pedagògica. Havia de ser un animal que cridés l’atenció, 

atractiu i que es pogués veure fàcilment per l’Estany de Banyoles. Doncs va 

resultar ser l’ànec collverd. Aquest mateix animal em va servir per marcar la 

dificultat de les activitats, posant al capdavant de l’anunciat un ànec per indicar 

fàcil i dos ànecs per indicar difícil.  

 

La meva idea era que aquest personatge “interactués” amb els destinataris fent de 

fil conductor, però com que alhora no volia que les diferents temàtiques 

estiguessin molt relacionades, no vaig poder establir un lligam entre temàtiques i 

personatge. Doncs simplement és per cridar l’atenció als més petits, perquè el 
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material sigui una mica més interactiu amb els destinataris, i per decorar la pàgina 

i reforçar algunes explicacions.  

 

Un aspecte que li dono molta importància i ho he procurat fer el màxim de bé que 

he pogut, és que el material fos atractiu i motivador. Havia de tenir en compte la 

font de la lletra que utilitzava, els colors, la distribució a la pàgina, etc. Alhora que 

la lletra s’havia de poder entendre tant per grans com petits.   

 

Amb un enfocament més pedagògic, el material havia de ser senzill de 

comprendre. Doncs la informació havia de ser clara i recolzada per alguna imatge 

o alguna activitat. Per facilitar la comprensió als destinataris, vaig diferenciar les 

activitats de la informació donada, fent els anunciats de les activitats en el color de 

la temàtica i la informació d’un color neutre, el negre.  

 

Quan a la metodologia de les activitats havia de variar dins de lo possible, i per 

això he procurat que hi hagués diferents maneres d’aprendre com a través de 

dibuixar, relacionar, classificar, ordenar, localitzar, observar, crear, etc. 

A més, les activitats són interdisciplinars podent treballar el concepte de les 

pesqueres alhora que es treballen les matemàtiques amb les figures geomètriques, 

els números, etc. o bé treballar el travertí tot treballant geologia i l’orientació en 

l’espai.  

 

S’ha procurat partir sempre des de l’observació directa per potenciar un 

aprenentatge més significatiu, veient sempre que és possible una aplicació pràctica 

d’allò que s’ha explicat. Sovint, abans d’introduir la temàtica es demana als 

destinataris que pensin què en saben sobre allò, o que facin hipòtesis del que 

creuen, estimulant així la relació entre coneixements previs i posteriors.  

Per poder realitzar les set temàtiques que es proposen, es proporciona als usuaris 

una sèrie de material, on hi trobem una fitxa d’autoavaluació inicial i posterior.  

Abans d’iniciar el recorregut, hi ha una pregunta de cada temàtica perquè els 

destinataris conjuntament les responguin veient tot el que saben inicialment sobre 
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allò que se’ls pregunta, i un cop acabades les temàtiques, veure si s’ha ampliat el 

seu coneixement envers allò.  

Aquesta mateixa fitxa d’autavaluació podria servir per valorar si les temàtiques de 

la maleta pedagògica estan ben plantejades, ja que el que s’espera és que en 

acabar les temàtiques, s’hagi après alguna cosa.  

 

A la maleta pedagògica familiar “Descobrim l’Estany de Banyoles” hi trobem un 

conjunt de procediments que es poden situar en pedagogia activa, 

autoaprenentatge i material autodidacta.  

 

 

4.1.  PEDAGOGIA ACTIVA 

 

En la realització d’aquest treball es pot veure la influència de la pedagogia activa, 

ja que s’intenta evitar la passivitat dels destinataris, deixant pas al descobriment 

per un mateix. Doncs a través del material se’ls facilita l’aprenentatge, la 

realització d’activitats, es desperta l’interès i la curiositat... Podríem dir que es 

tracta dels centres d’interès de Decroly, on l’Estany de Banyoles és el centre 

d’interès a partir del qual es treballen molts conceptes i variats. 

 

 

4.2.  AUTOAPRENENTATGE 

 

El material facilita l’autoaprenentatge, és a dir, l’aprendre per un mateix. Es donen 

recursos per aprendre mitjançant la recerca de la informació i la realització de 

pràctiques i experiments.  

Avantatges de l’autoaprenentatge:  

- Fomenta la curiositat, la investigació i l’autodisciplina 

- S’aprèn a resoldre problemes per un mateix 

- És motivador i divertit  

- Propicia un ritme de treball individualitzat 

- És constructiu 
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Per facilitar l’autoaprenentatge, les activitats tenen preguntes inicials per 

qüestionar-se que es van resolent amb les activitats proposades posteriorment.  

 

Moltes vegades l’autoaprenentatge es comença jugant, i és passat un temps que es 

descobreix que s’ha après. Així, el material proposat, s’ha plantejat com una 

espècie de joc interactiu entre família i medi.  

 

 

4.3.  MATERIAL AUTODIDÀCTIC  

 

Per realitzar la maleta pedagògica familiar s’ha tingut en compte que tots els 

recursos i materials es puguin fer servir de manera autodidacta, és a dir, oferir un 

conjunt d’eines que puguin ajudar a les famílies a orientar-se i dirigir el seu propi 

procés d’aprenentatge per ells mateixos, sense la necessitat d’un guia humà. 

Per tant, s’ha tingut en compte que el material per si sol proporcioni informació i 

sigui atractiu, per guiar l’usuari tot sent interactiu i amb el recolzament 

d’activitats i d’exemples per propiciar l’autoaprenentatge.  

 

Doncs el material potencia l'aprenentatge actiu, partint de l'observació directa, 

l'experiència i la participació, i que condueix a les famílies de manera natural a la 

deducció de les respostes. 

Per realitzar un material autodidàctic que fomentés l’autoaprenentatge m’he basat 

en unes característiques concretes:  

� Facilitar l’autoaprenentatge a partir de donar informació, propiciar 

preguntes, realitzar activitats per donar-hi resposta i facilitar imatges 

per recolzar els continguts.   

� Partir sempre que sigui possible de l’observació, per a que les 

famílies descobreixin per elles mateixes el medi, a través del 

contacte directe i la realització d’activitats.   

� Procurar que la resolució de les activitats només es puguin donar a 

lloc. 
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� Proposar activitats engrescadores, utilitzant recursos pedagògics del 

propi entorn, variades i flexibles per adaptar-se a diferents edats.  

� Proposar activitats que despertin l’interès i potenciïn la curiositat 

vers el medi.  

 

En resum, s’han prioritzat propostes educatives basades en una metodologia 

activa, participativa, dinàmica, vivencial, directa, motivadora, intergeneracional, 

interdisciplinar, divertida, formativa, creativa, rigorosa, sensibilitzadora i 

constructiva.  
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5.   MALETA PEDAGÒGICA FAMILIAR   

“DESCOBRIM L’ESTANY DE BANYOLES”  

 

 

La maleta pedagògica familiar “Descobrim l’estany de Banyoles” recull materials 

i activitats adreçades a famílies per conèixer l’entorn de l’Estany de Banyoles.  

Els objectius generals de la maleta pedagògica familiar “Descobrim l’Estany de 

Banyoles” són:  

- Conèixer l’entorn de l’Estany de Banyoles  

- Aprendre a través de l’entorn natural i amb família 

- Valorar l’entorn natural 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies davant i darrera  maleta pedagògica familiar “Descobrim l’estany de Banyoles” 

A davant de la maleta hi ha un personatge, en Guib, un ànec collverd que explica 

a les famílies per a què és el que tenen a les mans. Aquest els acompanyarà al 

llarg del recorregut al voltant de l’estany.  

 
Presentació de la maleta pedagògica 
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A darrera de la maleta, hi ha el nom que se li dóna i un mapa de l’Estany de 

Banyoles on hi ha senyalats amb quadrats de diferents colors els llocs on es 

proposa treballar les diferents temàtiques.  

 

 

 

 

Dins la maleta, hi ha la visualització del material que han de trobar dins d’aquesta, 

amb la senyalització de què és el primer que han de realitzar, seguit d’una 

recomanació de com treballar la maleta pedagògica.   

Es recomana treballar totes les temàtiques seguint l’ordre numèric i el lloc indicat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de l’Estany de Banyoles 

Instruccions d’ús de la maleta i material disponible 
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Dins la maleta pedagògica familiar hi ha el següent material:  

• 1 Mapa de la ciutat de Banyoles 

• 1 Mapa del recorregut en gran 

• 1 Fitxa d’autoavaluació inicial i posterior 

• 2 Pissarres per fer les activitats 

• 2 Retoladors 

• 1 Pack de guies 

• 8 Siluetes fulles 

• 1 Puzzle  

• 7 temàtiques diferenciades per diferents colors 

 

Abans de començar a descobrir l’entorn de l’Estany de Banyoles, s’ha d’omplir 

una làmina d’autoavaluació molt senzilla, per poder apreciar un cop acabades les 

propostes didàctiques, què s’ha aprés.  

A la làmina hi ha una pregunta de cada temàtica, marcada pel color de la temàtica 

on poden trobar la resposta. La fitxa d’autoavaluació és de dos cares, on hi ha les 

mateixes preguntes per poder respondre abans d’emprendre el viatge i un cop 

finalitzat.  

Imatge del material:   
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Les 7 temàtiques que es treballen a la maleta pedagògica familiar “Descobrim 

l’Estany de Banyoles” són les següents:  

• El kid d’observació, on s’hi poden treballar els animals, la vegetació de 

ribera, els esports i les escultures  

• Ecosistema: vegetació i fauna  

• Formació de l’estany 

• La llegenda d’en Morgat 

• Les pesqueres 

• El travertí 

• Neolític 

 

Al mapa que se’ls hi dóna tant darrera de la maleta com a dins en gran, hi ha 

marcats els punts per treballar cada temàtica. Així es marquen els lloc més 

indicats per treballar les diferents temàtiques, aprofitant els recursos pedagògics 

del propi entorn.  

Dins de cada temàtica hi trobem diferents activitats. El grau de dificultat 

d’aquestes ve marcat per un o dos petits Guibs davant de l’explicació de 

l’activitat. 
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Activitat fàcil  

Activitat difícil   

 

A continuació, hi ha les diferents temàtiques que es treballen a la maleta 

pedagògica familiar, amb els objectius de cada temàtica, la descripció de les 

làmines, les activitats proposades i la imatge del material.  

 

 

5.1.  KID D’OBSERVACIÓ 

 

Objectius:  

• Conèixer i reconèixer animals, vegetació de ribera, esports i escultures que 

podem trobar a l’entorn de l’Estany de Banyoles.  

• Conèixer quins animals i vegetació és autòctona i quina és introduïda.  

• Fomentar l’observació i el contacte amb l’entorn natural proper. 

• Conscienciar del problema de la introducció d’animals no autòctons a un 

hàbitat.  

 

Descripció: 

Aquest Kid es tracta d’un recull d’imatges d’animals, vegetació de ribera, esports 

i escultures que poden observar al llarg del recorregut.  

Els animals estan classificats en aus, peixos, amfibis, rèptils i mamífers, la 

vegetació de ribera segons arbres i plantes, i els esports segons si són d’aigua o de 

terra.  

Totes les imatge tenen el seu nom escrit i un cercle per marcar una senyal quan ho 

vegin o ho sentin. En el cas dels animals i la vegetació, els cercles són de color 

verd o taronja segons si és introduït o autòcton. Per a complementar, a la maleta hi 

ha una guia que ofereix més informació sobre els animals i la vegetació.  

 

Activitats:  

Esbrinar si el personatge que els acompanya, l’ànec collverd, Guib, és 

autòcton o introduït. Disposen d’informació a la làmina per esbrinar-ho.  
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Buscar els arbres de l’entorn que tenen les fulles de les siluetes donades, 

treballant així les formes, textures, l’observació, les classificacions i els seus 

noms, entre d’altres coses. Hi ha dos siluetes de cada fulla per si la família és 

nombrosa.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge del material: 
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5.2.  ECOSISTEMA: VEGETACIÓ I FAUNA 

 

Objectius:  

• Conèixer la importància de la vegetació  

• Valorar l’entorn natural  

• Reconèixer característiques d’alguns animals  
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Descripció: 

Per treballar l’ecosistema, concretament la vegetació i la fauna, disposen de quatre 

làmines amb quatre activitats.  

 

Activitats:  

Es tracta d’ordenar de més a menys la importància que dons a les diferents 

funcions de la vegetació.  

Escollir un lloc tranquil i dibuixar el que hi veuen. 

Observar un plàtan i dibuixar-hi fulles, fruits o flors segons l’estació de 

l’any. 

Esbrinar unes endevinalles a partir d’un dibuix.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge del material: 



  - 26 - 
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5.3.  FORMACIÓ DE L’ESTANY  

 

Objectius:  

• Saber d’on prové l’aigua de l’Estany de Banyoles 

• Conèixer els recs i la seva funció 

• Contactar amb l’entorn 

 

Descripció: 

Es tracta de dues làmines amb dues activitats per saber com es va formar l’Estany 

de Banyoles. En un primer moment, es demana als participants que pensin d’on 

creuen que prové l’aigua de l’estany. Després s’explica que hi ha rieres i recs que 

fan entrar i sortir l’aigua de l’estany, i finalment es troba la solució amb la 

resolució d’un puzzle.  

 

Activitats:  

Comprovar que l’aigua dels recs treuen l’aigua de l’Estany a partir 

d’observar la navegació d’una barca feta amb material de l’entorn.  

Resoldre un puzzle que mostra d’on prové l’aigua de l’Estany.  

 Imatge del material:  
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5.4.  LA LLEGENDA D’EN MORGAT 

 

Objectius:  

• Conèixer una llegenda de l’Estany de Banyoles  

• Conèixer i entendre com es forma un estany 

• Conèixer dades de l’Estany de Banyoles  

• Saber interpretar un mapa 

 

 

Puzzle 



  - 29 - 
 

Descripció: 

Es tracta de cinc làmines, dos de les quals hi ha exposada la llegenda d’en Morgat. 

Per situar-se abans de llegir la llegenda poden localitzar Can Morgat en el mapa 

donat. A les següents làmines hi ha l’explicació de la llegenda relacionada amb la 

formació de l’Estany de Banyoles.  

 

Activitats:  

Completar un quadre amb dades que es poden extreure d’un dibuix, 

coneixent dades sobre l’Estany de Banyoles com la seva superfície, volum, 

perímetre, longitud i fondària màxima.  

Relacionar l’explicació de la formació d’un estany amb uns dibuixos que 

reforcen els conceptes.  

 

Imatge del material:   
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5.5.  LES PESQUERES  

 

Objectius:  

• Conèixer la història de les pesqueres.  

• Observar l’encant de les pesqueres.  

• Observar la relació entre l’entorn i les figures geomètriques. 

 

Descripció: 

Es tracta de tres làmines per saber què són les pesqueres, quantes n’hi ha al 

voltant de l’Estany i com són. 

  

Activitats:  

Relacionar uns números de l’1 al 21 per obtenir el dibuix d’una pesquera.  

Comptar quantes pesqueres hi ha a l’estany a partir d’imatges donades. Es 

poden marcar les pesqueres que es van veient al llarg del recorregut.  

Buscar una pesquera i dibuixar-la utilitzant només tres figures geomètriques 

donades: un triangle, un cercle i un quadrat.  

Imatge del material:   
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5.6.  EL TRAVERTÍ 

 

Objectius:  

• Saber què és el travertí i les seves característiques  

• Veure el travertí dins l’Estany  

• Saber interpretar un mapa  

 

Descripció: 

Es tracta d’una làmina que explica què és el travertí, i on poden localitzar-lo.  

 

Activitat:  

Localitzar al mapa on és el Cap de Bou i anar-hi per veure el travertí sota 

l’aigua. 

 

Imatge del material: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.  NEOLÍTIC   

 

Objectius:  

• Situar cronològicament el Neolític i saber-ne algunes característiques  

• Conèixer història dels habitants de Banyoles 
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Descripció:  

Es tracta de dues làmines per conèixer algunes coses del poblat neolític i la seva 

relació amb l’Estany de Banyoles.  

 

Activitat:  

Observar i dibuixar una cabana del neolític. 

 

Imatge del material:  
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6.   CONCLUSIONS 

 

 

L’objectiu de la creació d’aquesta maleta pedagògica és que les famílies que 

vulguin gaudir i aprendre coses sobre l’entorn natural de l’Estany de Banyoles, ho 

puguin realitzar per ells mateixos a través de diferents propostes didàctiques. 

Les maletes pedagògiques són un bon recurs ja que faciliten processos 

d’ensenyament i aprenentatge sobre qualsevol temàtica i a qualsevol destinatari. 

Per això, trobo que hi haurien d’haver més maletes pedagògiques al nostre abast, 

per transmetre informació sobre una cosa en concret a aquelles persones que els 

interessi apropar-se a un espai determinat, podent ser els volcans de la Garrotxa, 

un riu, un edifici, un monument, etc.  

Doncs la pedagogia pot estar a qualsevol lloc, apropant a les persones allò que els 

interessa saber o conèixer, facilitant l’adquisició d’aprenentatges tant variats, que 

abasten tot el que coneixem com a éssers.  

En aquest cas, la maleta pedagògica familiar “Descobrim l’Estany de Banyoles” 

ha estat creada per descobrir un entorn natural amb molt de potencial pedagògic ja 

que el propi medi ofereix un ampli ventall de possibilitats proporcionant el treball 

de temàtiques molt variades.  

Per realitzar el material, he necessitat informació de cada una d’aquestes 

temàtiques, a banda de procurar que la imatge a transmetre fos atractiva i 

moderna. Considero però, que per crear una maleta pedagògica, cal un grup 

interdisciplinar per aportar diferents punts de vista a l’hora de plantejar les 

activitats, el disseny, el funcionament, la recollida de la informació més important 

i el que es vol transmetre als destinataris del material. 

El fet d’haver realitzat les pràctiques a l’Escola de Natura de Banyoles m’ha 

facilitat la informació d’ambientòlegs sobre com es va formar l’Estany de 

Banyoles, la problemàtica entre tortugues autòctones i introduïdes, el travertí com 

a roca sedimentària calcària, la importància de la vegetació per l’ecosistema, etc.  
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Remarco la importància de la participació i col·laboració de professionals en la 

realització d’un material, potenciant unes bones bases i facilitar així l’assoliment 

dels objectius finals. Per això, si hagués de tornar a realitzar una maleta 

pedagògica, m’agradaria que fos una tasca en grup. 

En aquest grup interdisciplinar, també caldria una persona encarregada del disseny 

del material, que sàpiga com cridar l’atenció dels possibles destinataris, combinar 

els colors, distribuir el text i les imatges en l’espai, escollir l’estil de la lletra i la 

mida, entre d’altres coses.  

Per tant, en la creació d’una maleta pedagògica, al meu entendre, un pedagog faria 

una anàlisi de la situació per saber què és el que cal que es treballi, com s’hauria 

de treballar segons als destinataris, adaptar els continguts en funció del col·lectiu, 

aprofitar els recursos de l’entorn, procurar que tothom pugui accedir al material, 

adequar-lo al grup segons les seves característiques, orientar el projecte, avaluar i 

supervisar abans, durant i després de la seva creació, etc.  

En aquest cas, caldria que hagués esbrina’t què és el que saben o no saben les 

persones sobre l’entorn de l’Estany de Banyoles, i què els agradaria saber. Com 

que la idea va sorgir de l’Escola de Natura de Banyoles, no hem vaig plantejar que 

era necessari o no i les temàtiques que interessarien, perquè tractant-se d’aquest 

espai natural, i veient les temàtiques que treballava l’escola de natura, ho trobava 

adequat tractant-se de les característiques pròpies de l’entorn. Potser però, fent un 

diagnòstic, podríem haver vist alguna altra cosa.  

 

Per altra banda, aquesta maleta pedagògica s’ha centrat cap a uns destinataris de 

l’àmbit familiar, tractant-se d’un material per a l’educació no formal, ja que és una 

proposta sistematitzada però en un entorn més flexible i amb una dimensió més 

pràctica que el que es dóna a l’educació formal.  

Trobo que per a l’àmbit formal hi ha molts recursos pedagògics, però quan es 

tracta de la població en general, no en trobem tants. Doncs amb aquest material es 

vol potenciar els aprenentatges en els diferents àmbits i per tant per a diferents 

col·lectius, obrint camí a l’educació.   
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A més, si ens centrem en un espai que és a l’aire lliure, encara trobem menys 

materials pedagògics, tret de cartells informatius i símbols que ens transmeten una 

informació determinada. 

  

La maleta pedagògica familiar “Descobrim l’Estany de Banyoles” és un recurs 

que procura relacionar els destinataris amb el medi de manera activa, podent ser 

els protagonistes del seu propi aprenentatge.  

Però, són poques les maletes pedagògiques autodidactes per a famílies. Sovint, si 

és que hi ha l’alternativa, cal la presència d’un professional per apropar-se a 

l’interès en qüestió.  

Amb aquesta maleta pedagògica familiar, deixo a l’abast de moltes persones la 

possibilitat d’aprendre coses sobre l’entorn de l’Estany de Banyoles; quins 

animals hi habiten, quina vegetació hi trobem, quins esports s’hi practiquen, 

quines escultures podem trobar al voltant de l’estany, com es va formar l’Estany 

de Banyoles, d’on prové l’aigua, què són les pesqueres, què és el travertí i alguna 

idea del neolític.  

Tot aquest material també es podria posar a l’abast del turisme que rep la ciutat, 

proposant-ho amb altres idiomes com l’anglès, l’espanyol, el francès o l’alemany, 

entre d’altres. Caldria adequar-ho al turisme que rep la ciutat i als seus interessos, 

podent adaptar el seu contingut a aquests.  

Es podrien fer qüestionaris o enquestes demanant als habitants de la població i als 

turistes, què els agradaria saber sobre l’estany, si els interessaria poder-ho fer amb 

tota la família, si prefereixen recorreguts a peu o amb bicicleta, quines temàtiques 

els criden més l’atenció, etc. procurant així que el material s’adapti a les 

demandes dels destinataris.  

 

Maletes com aquesta, podrien proposar-se a diferents espais naturals per conèixer 

l’entorn, sensibilitzar mediambientalment, potenciar les activitats en família, el 

contacte amb el medi proper, despertar curiositats envers l’entorn, etc.  
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No deixant només els recursos pedagògics a l’abast de les escoles, sinó de tot 

aquell que estigui interessat en usar-lo.  

I no cal dir que les temàtiques poden ser ben diverses, des d’un entorn natural com 

els aiguamolls de l’Empordà, la Fageda d’en Jordà, les Coves de Serinyà fins a la 

ceràmica de la Bisbal, el centre de Girona, la Sagrada Família o la història del 

Futbol Club Barcelona.  
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7.   EL PAPER DEL/ DE LA  PEDAGOG/A  

 

 

Les funcions i àmbits d’intervenció d’un/a pedagog/a són molts i diversos. Des de 

funcions de desenvolupament, d’organització i d’anàlisi, fins a àmbits 

d’intervenció a l’educació reglada, no reglada, de justícia, mediació, noves 

tecnologies i mitjans de comunicació, organitzacions diverses, l’àmbit de salut, 

serveis personals com atenció a famílies, l’àmbit sociocultural i socioeducatiu o 

d’esports.  

 

Doncs el pedagog fa propostes, atén demandes, crea escenaris d’experiència, fa 

recerca, innova, avalua, critica i supervisa intervencions educatives amb l’ajuda de 

diferents ciències com la psicologia, la política, l’economia, la sociologia, entre 

d’altres, sent així més precisos en les nostres intervencions i dissenys.  

 

A la societat actual, on predomina el coneixement i els canvis constants, cal que el 

pedagog sàpiga respondre davant dels nous reptes. Per tant, ha d’estar equipat 

amb informacions, tècniques, habilitats i teories per crear-se una base que orienti 

les seves actuacions.   

 

Cada vegada som més conscients que aprenem en escenaris diversos: al carrer, al 

cinema, a les aules, a casa, … i normalment en companyia, en relació amb altres 

persones amb qui compartim espais o projectes. 

 

Doncs les ciutats en sí són un escenari amb nombroses oportunitats pel 

desenvolupament de l’educació integral i per a la integració del coneixement, 

mitjançant propostes interdisciplinars i globalitzadores.  

 

Les maletes pedagògiques poden ajudar a assolir els objectius d’una ciutat 

educadora com el d’aprendre, intercanviar, compartir i enriquir la vida dels seus 

habitants desenvolupant el seu potencial humà i promovent l’accés al coneixement 

en diversos àmbits de l’educació formal, no formal i informal.  
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Concretament, amb aquesta maleta pedagògica familiar, es fomenten recursos 

educatius per a l’àmbit no formal. Es potencia una educació medi ambiental i 

intergeneracional, fomentant que la pròpia ciutat proporcioni a les persones eines i 

instruments per apropar-se a un possible interès.  

Aquests espais i eines que pot proporcionar una ciutat als seus habitants, han de 

ser accessibles a tothom, independentment del seu nivell sociocultural i econòmic, 

i el pedagog ha de vetllar per facilitar processos d’ensenyament i aprenentatge a 

tota la població, apartant barreres.  

El pedagog ha de tenir en compte que cadascú aprèn diferent i els interessos i 

motivacions també són diferents. Per això ha de tenir en compte els destinataris 

als quals s’adreça, i saber tècniques i metodologies diverses, per tenir recursos i 

eines per adaptar-se a tothom.  

En la creació de material educatiu, a banda de dissenyar-lo, un pedagog pot vetllar 

per moltes altres coses. Que les imatges siguin adequades, tant pel nivell d’edat 

com per trencar estereotips masclistes i xenòfobs, que les imatges recolzin les 

explicacions, que el vocabulari utilitzat respecti a tothom, que la informació vagi 

de la més senzilla a la més complexa o viceversa, tenir en compte els diferents 

estils d’aprenentatge, usar diferents estratègies i metodologies, etc.    

Les maletes pedagògiques poden ser un recurs per facilitar aprenentatges a 

diferents col·lectius i a diferents àmbits. És una manera de proporcionar a les 

persones coneixements sobre allò que els pot interessar, sense horaris ni espais, 

l’aprenentatge sempre a mà.  
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Aquest treball és fruit de les pràctiques de Pedagogia a l’Escola de Natura de 

Banyoles. Recull la proposta d’una maleta pedagògica familiar anomenada 

“Descobrim l’Estany de Banyoles”, on s’ofereix un material autodidàctic a les 

famílies per facilitar la descoberta d’aquest entorn, fent ús dels recursos 

pedagògics que el propi medi propicia.  

Maletes pedagògiques n’hi ha moltes i variades, però poques són destinades a 

l’àmbit no-formal o a la descoberta de l’entorn des del propi medi.  

Doncs amb aquesta proposta es pretén potenciar la creació de recursos pedagògics 

que facilitin processos d’ensenyament i aprenentatge a qualsevol medi i per a 

qualsevol destinatari.  

 

Material pedagògic, educació no-formal, interdisciplinarietat, educació ambiental  

 


