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La parada se situa a la zona més propera al nucli urbà. Concretament a la
muralla romana que es pot observar tant a la plaça de Sant Domènec com a
l’aparcament de darrere el rectorat de la Universitat de Girona. Es proposen
dues activitats, aquesta primera també a altres indrets propers a la ciutat
de Girona com, per exemple, a les parades 1 i 6 ja que es tracta
d’interpretar el relleu.

Material per a:
•

•

Professorat: mapes topogràfics i geològics de la zona, taula dels
temps geològics, GPS si en tenim. En aquest cas, ja que es proposa
fer un itinerari per la ciutat i hi ha moltes possibilitats s’han realitzat
dos PowerPoints per donar suport al professorat.
Alumnat: Fitxa de treball, llapis de colors.

Nivell:
•
•

Batxillerat.
ESO: seleccionant el material/contingut.

Temporització:
Una hora.
Descripció de l’activitat:
•

L'alumnat treballa individualment.

•

El treball d’aquest aflorament es fa en dues fases: Observació i
interpretació.

•

Es comença amb una fase d’observació (uns 20-30 min.).
Es tracta de fer-los reconèixer relleus propers, es pot ajudar amb un
mapa topogràfic comarcal.
Es demana que intentin fer un dibuix o esquema localitzant els cims.

•

Es continua amb la fase d’anàlisi (uns 10-15 min.).
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Es dóna la seqüència de la història geològica desordenada, tant pel
que fa als textos com als dibuixos. Es demana que l’ordenin per tal
que vegin com ha evolucionat el relleu.
Segons quin sigui el nivell de l'alumnat, es pot donar algun dels dos
ordres per simplificar l'activitat, o tot al contrari, treure alguna de les
informacions per complicar-la. Aquest fet es deixa a criteri del
professorat.

Activitats complementàries:
•

Donada la proximitat de la ciutat es proposa l’activitat les pedreres.
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