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MATERIALdPERdALdDOCENTdd
 
 
 

II)dOBJECTIUSdGENERALSd
 Conèixerdeldprocésdd’avaluaciódd’impactedambiental.d
 Situar-sedendeldcontextdgeogràfic,dgeològic,dbotànic,dfaunístic,didsocioeconòmicddeldParcdNaturald
dedladZonadVolcànicaddedladGarrotxa.d

 Fomentardladparticipaciódactivadendladresolucióddedproblemesdsocioambientals. 
 

III)dCONTINGUTSd
DEdCONCEPTESd DEdPROCEDIMENTSd D’ACTITUDSd

 Aprenentatgeddeld
procedimentdd’avaluaciód
d’impactedambiental.d

 Coneixementddeldmedid
naturaldidsocioeconòmicddeld
PNZVG.d

 Lectura,dinterpretaciódid
realitzacióddedmaterialdgràficd
(mapes,dfotografiadaèria).d

 Tècniquesdd’orientaciódid
observaciód

 Formulaciódd’al·legacions.d

 Reconeixementddedlesd
accionsdantròpiquesdqued
afectendeldmedi.dd

 Valoracióddelsdelementsd
deldpaisatgedcomdad
portadorsdd’undvalord
estèticdidcientífic.d

 Participaciódendladpresad
deddecisionsdmitjançantd
elsdmecanismesdded
participaciódciutadana.d

 

IV)dTEMPORALITATddedlesdACTIVITATSdDEdCAMPd
 
10.00d–d10.30:dddArribadadadCandSerra:drecepcióddeldgrup.dFacturació,desmorzardidlavabos.d
10.30d –d 11.00:d Inicid ded l’activitat.d Presentaciód delsd guies.d Recorregutd ambd l’autobúsd finsd ad lad

Canova.dd
11.00d–d14.00:dddDesenvolupamentddeldtreballddedcamp.d

 

I)dDADESdTÈCNIQUESd

Destinataris:d BATXILLERATd(CiènciesddedladTerradidMedidAmbient)d

Tipusdd’activitat:d Simulaciódd’ImpactedAmbientald

Localització:d VOLCÀdDELdCROSCATd

Temporalització:d 1/2dJORNADAd(4dhores)d

Horadidllocddedtrobada:d 10.00hd–dCandSerrad

Iniciddedl’activitat:dd10.30hd–dladCanovad

Nombredd’educadors/es:d d1dperdcadad20dalumnesd

d d
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V)dSEQÜENCIACIÓdD’ACTIVITATSd

AMBIENTACIÓd
d

d Adpartirdd’undretallddedpremsa,dquedportadperdtítol:d“LadGeneralitatddónad
llumdverdadadladreoberturaddedlesdgrederesddeldCroscat”,desdplantejadalsd
alumnesdladsegüentdsituació:d
d
EsdposadadexposiciódpúblicadundEstudidd’ImpactedAmbientaldpresentatd
perd l’empresad LAd ROCOSAd S.A.d ond esd plantejad reiniciard l’activitatd
minerad ald volcàd deld Croscat.d Und grupd ded veïnsd ded lad Garrotxad
consideradquedeldprojectedpotdperjudicardelsdhabitantsd ideldpatrimonid
naturalddedladcomarcadidesdplantejadpresentar-nedunadal·legació.d
d
Elsdalumnesdhauranddedrepresentardundequipdpluridisciplinard(integratd
perd und geògraf,d und botànic,d und zoòlegd id und geòleg)d encarregatd ded
recollird informaciód relativad ald projected idded redactard lesd al·legacionsd
necessàriesdperddefensardelsdinteressosddelsdveïns.d

d d d

TREBALLdPREVId
(1hd½dhores)d

d L’objectiuddeldtreballdprevidconsisteixdenddonardadconèixerdalsdalumnesdeld
procésd d’Avaluaciód d’Impacted Ambientald id l'afectaciód ald medid deld
projecte.ddEldtreballdprevidesdrealitzaràdadl'aula.dd

d
Eld grup-classed esd dividiràd end equipsd ded 4d personesd integratsd perd
especialistes:d geògraf,d botànic,d zoòlegd id geòleg.d Elsd equipsd esd
mantindrand ald llargd ded l’activitatd finsd ad lad realitzaciód deld treballd
posterior.d

d
Cadadequipdhauràdde:d
 Partintddeld contingutdded ladnotíciad (Fulld P1),d aplicard l’esquemad

deldprocésdd’Avaluaciódd’ImpactedAmbientald(FulldP2)daldseudcasd
particulardomplintdelsdespaisdendblancdambdeldnomddedl’actordqued
corresponguid (totad lad informaciód lad trobareud ad lad notícia),d perd
tald ded conèixerd eld procésd administratiud qued had ded seguird
qualsevoldprojectedambdunadpossibledincidènciadsobredeldmedi.d

 Ferd unad relaciód ded lesd accionsd que,d ad priori,d tindriend algund
efectedsobredelsdelementsddeldmedidadpartirdd’unad fotografiadod
und videod ded lesd antiguesd explotacionsd ded gredesd ald volcàd deld
Croscat.dd
Desdd’internetdesdpodendconsultardidvisualitzardaquestesdimatgesd
(https://vimeo.com/246945981).dPerdadaquestdexercicidproposemd
unad tauladd’impactesd (Fulld P3)d end lad qued esd descriuriad l’acció,d
l’elementdsobredeldquedincideixdidl’efectedresultant.dd
Aquestad taulad s’haddedportard elddiadded lad visitad ald Croscatdperd
discutir-ladsobredeldterreny.d
d

Ladlegislaciódambientaldvigentdconsideradpreceptivadladrealitzaciódd’unad
Avaluaciód d’Impacted Ambientald prèviad ad l’inicid d’unad activitatd
d’aquestesd característiques.d Elsd textosd legalsd esd podend consultard ad lad
webd ded Medid ambientd ded lad Generalitatd ded Catalunyad
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-
ambiental-integrada)d
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TREBALLdDEdCAMPd
(4dhores)d

d
Elsd alumnesd realitzarand unad visitad guiadad ad l’entornd deld volcàd deld
Croscatdambdl’objectiudde:d

 Situardeldprojectedd’ampliacióddedlesdgrederes.d
 Corregird idampliardsobredeld terrenyd ladtauladd’impactesd (Fulld
P3),delaboradadendeldtreballdprevi,dquedesdpodriendderivardded
ladreoberturaddedlesdgrederes.d

 Recollird dadesd sobred eld medid abiòticd (geografia,d geologia),d
biòticd (botànica,d fauna)d id socioeconòmicd (activitatsd
econòmiques)ddedl’entorn.d

d

Perd obtenird aquestad informaciód elsd alumnesd utilitzarand diferentsd
recursosd (mapesd ded fauna,d vegetació,d sòls,d geologia,d topografiad id
usosddeldsòl)dquedelsdfacilitaràdeldguia.d

d

Cadad alumned disposaràd d’und dossierd ond reunird totad lad informaciód
recollidadidquedmésdtarddesdfaràdservirdperdredactardl’al·legació.d

d
d
d

TREBALLd
POSTERIORd
(1dhores)d

d Endeldtreballddedposterior,dadrealitzardadl’aula,dcaldràdintegrardtotesdlesd
dadesdobtingudesddurantdeldtreballddedcamp.dd
d

Cadad equipd redactaràd lesd sevesd al·legacionsd ad l’EIAd elaboratd perd
l’empresadpromotoradperdtaldquedl’administraciódliddeneguideldpermísdod
béd perquèd l’obliguid ad aplicard lesdmesuresd correctoresd necessàriesd perd
minimitzardelsdimpactesdquedesdpuguindpreveuredsobredeldmedi.d
d

DesddedToscadusdproporcionarem:d
 L’Avaluaciód d’Impacted Ambientald elaboratd perd l’empresad
promotora.d

 Undmodeldd’al·legació.d
d
Aquestesd al·legacionsd esd podend adreçard ald PNZVGd (correud electrònic:d
info@tosca.catdidrebrandunadresposta.d
d

UsdagrairíemdquedpoguéssiudenviardalsdServeisdPedagògicsdunadselecciód
representativad delsd informesd qued elaborind elsd vostresd alumnes.d Ensd
seranddedgrandajudadperdpoderdavaluardladnostradtasca.d
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d

VI)dRECURSOSd
d

 Orientacionsdmetodològiquesdperdalsddocentsd

 Treballdprevidperdalsdalumnes:dd

 Tauladd’impactes.d

 Fotografiadodvideoddedlesdgrederes,ddisponibled(https://vimeo.com/246945981).d

 Diagramadd’unadAvaluaciódd’ImpactedAmbiental.d

 Accésdadinternetdperdaconseguirddiferentsdtextosdlegalsd(lleiddedproteccióddedladZVG,dLleidintegrald

ded l’administraciódambiental,...).d (http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-

ambiental-integrada)d

 Treballdposteriordperdalsdalumnesd

 Estudidd’ImpactedAmbientalddeldprojecteddedreoberturaddedlesdgrederesd

 Modeldd’al·legaciód

dd
VII)dMATERIALSdquedhanddeddurdelsdALUMNESd

d

 Suportddurdperdsubjectardelddossierddedcamp.d

 Llapisddeddiferentsdcolorsd

 Transportadordd’anglesd

 Ladtauladd’impactesd(FulldP3)ddeldtreballdprevid

d

 
 


