biodiversitat

Viladecans

PÚBLIC FAMILIAR
La proposta per visitar els boscos amb la família és molt versàtil, ja que es tracta
d’uns boscos molt propers a la població i de fàcil accés. Podeu visitar-los diverses
vegades a l’any i observar-los en diferents estats.
En funció de l’edat dels infants de les famílies, podeu seguir les instruccions per visitar-los que es donen a
l’apartat d’educació infantil (de 3 a 6 anys), de primària (de 6 a 12 anys) o de secundària (de 12 a 14 anys).
Una altra opció és mirar l’apartat Recursos didàctics de la web i utilitzar els que més us interessin.

CAÇADORS DE TRESORS
Si disposeu de GPS, podeu fer el recorregut proposat per descobrir uns tresors amagats seguint les instruccions
que teniu a continuació o bé les publicades a la web www.geocaching.com.
La geocerca és un joc d’aventura ben entretingut per als usuaris de GPS. Participar en la recerca d’un tresor és
una bona manera de conèixer l’entorn.
La idea bàsica és que individus i organitzacions amaguen tresors per tot el món i comparteixen les localitzacions
(coordenades) d’aquests amagatalls amb altres geocercadors penjant-les a Internet, permetent així que aquests
els busquin.
Hi ha una sèrie de normes establertes per participar correctament en aquesta aventura:
• No es pot desplaçar el tresor del lloc on s’ha trobat.
• No es pot fer malbé el tresor.
• Es pot agafar alguna cosa, però en aquest cas se n’ha de deixar una altra d’igual o de més valor i
anota-ho a la llibreta de registre.
• Si és possible, s’ha de fer saber que s’ha trobat el tresor visitant el lloc web www.geocaching.com i
deixant-hi les impressions de l’excursió.

EL GEOAMAGATALL DELS BOSCOS DE CAN TRIUS I MAS RATÉS
Us proposem un multiamagatall compost de 3 microamagatalls i un amagatall final.
Seguint les coordenades donades trobareu 3 microamagatalls en diferents punts dels boscos, on haureu
d’observar l’entorn i resoldre un enigma per conèixer part de les coordenades de l’amagatall final.
Els boscos de Can Trius i Mas Ratés han estat rehabilitats i s’hi han fet diferents actuacions per fomentar la biodiversitat. Trobareu els microamagatalls en alguns d’aquests punts.
Necessitareu una clau allen del número 3. Feu 1/4 de volta i apreteu la tapa.
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Microamagatall 1
N 041º 19.322
E 002º 00.031
Quan hagueu descobert l’amagatall i us hagueu registrat al llibre de registre que trobareu a dins, contesteu la
pregunta següent: Davant del microamagatall que heu trobat hi ha marges de pedra seca. Per quin tipus
d’animals és un bon hàbitat?
• Rèptils = 19
• Amfibis = 30
• Peixos = 45

Microamagatall 2
N 041º 19.408
E 002º 00.158
Quan hagueu descobert l’amagatall i us hagueu registrat al llibre de registre que trobareu dins, contesteu la pregunta següent: Als boscos de Can Trius i Mas Ratés s’han col·locat caixes niu per fomentar la biodiversitat. Quin tipus d’animals es vol fomentar?
• Rèptils = 05
• Aus = 00
• Insectes = 08

Microamagatall 3
N 041º 19.409
E 002º 00.276
Quan hagueu descobert l’amagatall i us hagueu registrat al llibre de registre que trobareu dins, contesteu la pregunta següent: Davant del microamagatall que heu trobat s’han sembrat plantes amb flor per fomentar la
biodiversitat. Quin tipus d’animals es vol fomentar?
• Rèptils = 380
• Amfibis = 408
• Insectes = 580

Final
L’amagatall final consta d’una caixa impermeable amb:
• Una llibreta on ens agradaria que poséssiu una imatge fotogràfica o un dibuix dels boscos de Viladecans i un
comentari
• Objectes per intercanviar

Les coordenades per trobar l’amagatall les aconseguireu omplint la fórmula següent:
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Realització:

N 041º (1).(3)
E 002º (2).324

