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Durant el tercer trimestre d’aquest curs, l’Equip Docent de primer d’ESO 
ha preparat un projecte interdisciplinar amb l’objectiu de treballar en 
equip, tant per part dels alumnes, com del professorat i de reflexionar 
sobre la importància de respectar el Medi Ambient.  

A partir del visionat de la pel·lícula Wall·E, s’han treballat diferents 
continguts del currículum de diverses matèries de primer d’ESO. S’ha 
repassat el tema de la nutrició autòtrofa i la seva importància en els 
ecosistemes, s’ha fet un estudi dels personatges de la pel·lícula, s’ha 
analitzat la banda sonora i s’han estudiat diferents problemes ambientals 
aplicant la tècnica dels grups d’experts.  

Com hem comentat, un dels objectius principals d’aquest projecte era 
prendre consciència de la importància de la conservació del medi natural. 
Aquest contingut de caràcter clarament actitudinal és més fàcil de 
treballar si es pensa en un espai concret i proper. En el nostre cas l’espai 
natural ha estat la Muntanyeta o Turó de la Bandera, zona del patrimoni 
natural de La Garriga que l’Institut Manuel Blancafort ha escollit per 
apadrinar. 

El dimecres 2 de maig i el divendres 4 de maig els alumnes de primer van 
fer una sortida per treballar diferents aspectes de la vegetació 
mediterrània. El guió de l’activitat ha estat elaborat per professorat de 
l’Institut i durant la sortida es fa primer un passeig pel poble i després 
s’estudien diversos aspectes de la vegetació de la Muntanyeta. Abans de fer 
la sortida llegim un text, una mica adaptat a partir d’un text original de 
Jaume Terrades, en què s’explica com no és el mateix mirar un espai amb 
ulls de naturalista que com ho fem habitualment. Amb aquest esperit 
d’observació de la natura comença la sortida. Primer es visita l’estació del 
tren, després anem cap al centre del poble, tot observant la vegetació i la 
fauna de l’estació i arribem a la plaça de l’Església i posteriorment a la plaça 



de Can Dachs. Observem els arbres, els ocells, els sorolls... A continuació 
ens dirigim a la Muntanyeta i, després de comentar les diferències entre el 
que hem vist al poble i el que veiem a primer cop d’ull a la Muntanyeta, fem 
un estudi comparatiu de les variables ambientals i de la vegetació de la zona 
de la brolla (solell) i de la zona de l’alzinar (obaga). En aquesta ocasió i 
tenint en compte que havíem escollit aquesta zona per fer l’apadrinament 
durant tot el trajecte ens hem anat fixant en els usos que té i que pot tenir 
per a la població de la Garriga i en les millores que es podrien fer. 

Una de les activitats finals del projecte ha estat la redacció d’una carta 
dirigida al tècnic de Patrimoni de l’ajuntament de la Garriga on s’argumenta 
la necessitat de preservar aquesta zona del municipi i les propostes de 
millora. Una altra activitat final ha estat una redacció sobre la sortida amb 
l’objectiu de fer-los valorar la importància d’aquesta zona del poble. 

El conjunt d’aquestes activitats posen de manifest que la proposta de 
l’ajuntament de la Garriga d’apadrinar una zona concreta del poble no ha 
estat treballada com una activitat puntual i sense relació amb el currículum, 
sinó que ha estat inclosa dins d’un d’un ampli projecte que ha de permetre 
fer valorar aquesta zona del poble i contribuir a la seva preservació.  

Fitxa de l’element.  

La Muntanyeta o Turó de la Bandera es 
troba situada a la zona nord de la Garriga. 
S’hi accedeix fàcilment des del final del 
carrer Cardedeu, passant per sota la  via 
del tren i enfilant una pista sense asfaltar. 
La primera zona, per l’orientació i l’altura, 
és molt ombrívola i presenta una vegetació 
abundant. A la part esquerra del camí 
trobem una tanca de pedra.  

 

Després de la primera pujada, hi ha un petit replà on destaca un pi de grans 
dimensions i es poden observar algunes espècies vegetals que no són pròpies 
de la vegetació autòctona: un eucaliptus, un cedre i una figuera. També es 



poden veure alguns arbres fruiters, que ens indiquen que aquella zona va ser 
ocupada per camps. 

Una mica més amunt trobem  el Pi pinyer de quatre branques de la Fournier, 
que té un petit rètol explicatiu i que val la pena observar amb atenció. En 
unes branques, una mica amunt, hi vam veure un somier. Caldria treure’l. 

El camí continua fins un punt orientat cap al sud-oest des d’on es pot 
observar una bona vista de la població. Aquest vessant del turó fa anys que 
va patir un incendi i la vegetació que ara hi trobem és una brolla amb molta 
abundància de vegetals adaptats a la manca d’humitat (fulles de mida petita 
i pubescents, de color verd clar). Des d’aquesta zona es té una molt bona 
vista de gran part de la Garriga. 

 

Si es continua pel mateix camí, aquest gira cap al nord. En aquesta zona, 
molt més humida, la vegetació canvia i hi trobem un alzinar amb un bon 
estrat arbustiu i amb profusió de plantes enfiladisses.  Els vegetals tenen 
fulles més grans, en no haver-hi manca d’humitat, i de color verd fosc, fet 
que els permet captar millor la llum. 



El lloc és ideal per estudiar la vegetació mediterrània i per observar com 
afecten les variables ambientals a la vegetació. Es podria fer algun tríptic 
explicatiu per la població de la Garriga. 

És una zona on moltes persones hi van a passejar, sobretot amb els gossos. 
Caldria conscienciar-los perquè en recollissin els excrements, perquè se’n 
troben en molta quantitat al llarg del camí i zones properes. 

Un cop fetes les activitats del projecte i les excursions pensem que ha 
estat una molt bona idea el fet d’haver apadrinat la Muntanyeta. 

 

 


