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Alicante Natura ofereix una àmplia oferta
d'activitats d'educació ambiental adaptades als
alumnes d'educació infantil, primària i secundària,.
Aquestes activitats es realitzen en els espais
naturals pertanyents a la Diputació d'Alacant.
Les activitats són GRATUÏTES. El centre educatiu
només haurà de córrer amb les despeses de
desplaçament.
Durant el desenvolupament de les activitats els
professors seran els responsables dels alumnes ,
tenen el deure d'acompanyar al grup en tot
moment i fomentar el bon comportament
d'aquest.
El nombre màxim d'alumnes per dia és de 50,
dividits en un màxim de dos grups.
Les activitats es realitzen de dilluns a divendres en
horari de matí.
Els espais naturals on es realitzen les activitats
estan dotats d'àrees recreatives amb taules, bancs
i lavabos on el grup podrà quedar-se a menjar
(sense la presència dels monitors).
Es recomana als professors que els dies anteriors a
la visita consulten les prediccions meteorològiques,
ja que es tracten d'activitats a l'aire lliure.

R E S E R V ES
Les reserves es realitzaren a través
de la web www.alicantenatura.es
Podran accedir a les reserves des
de
l'apartat
d'EDUCACIÓ
AMBIENTAL o des de RESERVES.

Una vegada completat el
formulari de preinscripció,
rebran un correu electrònic
confirmant la reserva amb
informació més detallada sobre
l'activitat. En cas de no rebre el
correu contacten amb nosaltres.

CONTACTE

965.56.55.66
(Dilluns-Divendres de 8 a 15h)

@
educacionambiental@alicantenatura.es

www.alicantenatura.es

Índex d’activitats
ESPAI NATURAL

ACTIVITAT
RUTA
XORRET DE CATÍ

DATES

DESTINATARIS

Octubre, novembre,
febrero, març i abril.

Primària
(2n y 3r cicle)

XORRET
DE CATÍ

CONECTANT AMB
NATURA

LA

Octubre, març, abril
i maig.

Primària
(1r, 2n y 3r cicle)

(CASTALLA)
RUTA LA FORADÀ

Octubre, novembre,
febrer, març i abril.

Secundària
(1r y 2n cicle)

Educació Infantil

DESCOBREIX
D’octubre a juny.

CASA TÀPENA

CASA TÀPENA

(2n cicle)
Primària
(1r, 2n y 3r cicle)

(ONIL)
ELS NOSTRES
ARBRES

Abril i maig.

ITINERARI
AMBIENTAL

Octubre, novembre,
febrer, març i abril.

CERCA DEL TRESOR

Octubre, novembre,
febrer, març i abril.

COM T’ORIENTES?

Octubre, novembre,
febrer, març i abril.

EL PLANO
(SAX)

Primària
(1r, 2n y 3r cicle)

Primària
(1r i 2n cicle)

Primària
(3r cicle)

Secundària
(1r i 2n cicle)
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Xorret

de

Catí

R U T A XORRET DE CATÍ
Desenvolupament de la jornada
Al llarg d'un recorregut d'entre 3 i 4.5 km, depenent
del cicle, podrem observar diferents espècies de flora
i fauna, així com restes de l'important patrimoni
cultural present a la zona, com el pou i la “mina”
d'aigua del Xorret.

Es pretén donar a conéixer els valors naturals i
culturals de la província d'Alacant i despertar l'interés
per la pràctica d'activitats esportives en el medi
natural alhora que es fomenten conductes de
respecte al medi ambient.

Dates
CURS 2022-2023
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OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

Destinataris
Duració
Primària
3-4 hores

(2n y 3r cicle)

Xorret

Catí

de

CONECTANT AMB LA NATURA
Desenvolupament de la jornada
Els alumnes realitzaran un xicotet recorregut
d'1.2 km fins a arribar als voltants del
naixement del Xorret de Catí. Una vegada en
aquest espai, es proposaran una sèrie de jocs
i activitats mediambientals.
Amb aquesta activitat es propicia el
desenvolupament integral de l'alumnat a
través d'experiències a l'aire lliure i en
contacte directe amb la naturalesa, així com
la promoció de valors i actituds de respecte,
responsabilitat i cura cap al medi ambient.

Dates
CURS 2022-2023

OCT

NOV

Duració

Destinataris

DES

3-4 hores
GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

Primària
(1er, 2n y 3r cicle)
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Xorret

de

Catí

RUTA LA FORADÀ
Desenvolupament de la jornada
Realitzarem una ruta circular de 7 km, amb un
desnivell acumulat de 230m, de dificultat
mitjana, que eixirà de l'àrea recreativa
del Xorret de Catí.
Durant la marxa es realitzaran diverses parades
per a conéixer diferents espècies de fauna i
flora, el pou i la “mina” d'aigua del Xorret i
l'ermita de Catí del segle XVII, des d'on podrem
observar els punts més importants del Paisatge
Protegit de la Serra del Maigmó i Serra del Cid.
Posteriorment, ens dirigirem cap a la cresta de
la Foradà i, després d'envoltar-la, tornarem cap
a l'Hotel de Xorret de Catí.

Duració

3-4 hores

Destinataris

Secundària
(1r y 2n cicle)
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Dates
CURS 2022-2023

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

Casa Tàpena
D E S C OBREIX C A S A T À P E N A
Desenvolupament de la jornada
Recorrerem
les
diferents
zones
de
Casa Tàpena descobrint els seus racons i
singularitats per mitjà de jocs i activitats.
D'aquesta manera coneixeran les diferents
espècies de fauna i flora presents en la zona
d'una forma divertida, aprenent la importància
de respectar i cuidar el medi ambient.
A més, visitarem dos dels grans atractius que
té aquest espai natural com són el rusc
didàctic i el laberint vegetal.

Duració

3-4 hores

Dates
CURS 2022-2023

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

Destinataris

E. Infantil (2n cicle)
Primària
(1r, 2n y 3r cicle)

6

Casa Tàpena
ELS NOSTRES ARBRES
Desenvolupament de la jornada

Dates

Durant la jornada els alumnes realitzaran
un recorregut en el qual coneixeran les
característiques i peculiaritats de les
diferents espècies arbòries presents per
mitjà de jocs i activitats.

CURSO 2022-2023

Amb
aquesta
activitat
es
pretén
conscienciar als alumnes dels beneficis que
els arbres aporten tant a les nostres vides
com al planeta a través del contacte directe
i l'exploració en un entorn amb gran
biodiversitat.

Duració

3-4 hores

Destinataris

Primària
(1r, 2n y 3r cicle)
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OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

El Plano
ITINERARI AMBIENTAL
Desenvolupament de la jornada
Al llarg d'un senzill recorregut de 2.5 km, amb
l'ajuda de jocs i activitats, els alumnes
coneixeran les diferents espècies de plantes i
animals presents, així com les característiques
del clima i sòl de la zona.
A més, durant el recorregut gaudiran de les
vistes de la zona amb la pujada al mirador.
Amb tot això, es pretén despertar el seu interés
pel medi ambient a través d'experiències a l'aire
lliure i en contacte directe amb la natura.

Duració

3-4 hores

Dates
CURS 2022-2023

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

Destinataris

Primària
(1r i 2n cicle)
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El Plano
CERCA DEL TRESOR
Desenvolupament de la jornada
Els alumnes aprendran els conceptes bàsics
de l'orientació utilitzant medis naturals i
brúixoles. Finalment, realitzaran un joc
d'orientació, per equips, havent de passar
diverses proves amb temàtica ambiental
per a completar l'activitat.
Amb aquesta activitat es pretén despertar
l'interés per la pràctica d'activitats
esportives en el medi natural alhora que es
fomenten conductes de respecte al medi
ambient

Dates
CURS 2022-2023
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OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

Duració

3-4 hores

Destinataris

Primària
(3r cicle)

El Plano
C OM

T’ORIENTES?

Desenvolupament de la jornada
L'activitat començarà amb una introducció
sobre què és l'orientació, els elements que
componen un mapa i nocions sobre el
maneig de la brúixola.
Posteriorment,
realitzaran
diverses
activitats d'orientació i maneig de
brúixoles, finalitzant amb una carrera
d'orientació per equips.

Dates
CURS 2022-2023

OCT

NOV

Duració

DES

3-4 hores
GEN

FEB

Destinataris

MAR

Secundària
(1r y 2n cicle)

ABR

MAI

JUN
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www.alicantenatura.es

educacionambiental@alicantenatura.es

