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Títol Taller: Gallecs Profund 
 
Responsables: Educació ambiental ¡mplícita 
 

 

 

  
  
Preàmbul  
 
L’espai agroforestal de Gallecs és únic en molts sentits. És dels pocs espais 
de la plana vallesana que no ha estat construït massivament. A què es deu? 
La seva història singular mereix atenció, per entendre com veiem Gallecs 
avui en dia.  
 
Amb aquesta sortida pretenem posar la mirada a Gallecs des de 3 vessants: 
agricultura, vegetació i fauna, per entendre la complexitat d’organismes que 
fan possible la vida a Gallecs tal i com la coneixem ara. 
 
Aquesta aproximació a Gallecs es produeix com una aventura, entre pistes i 
proves que ens fan anar avançant fins a Santa Maria de Gallecs, on entre 
les descobertes de tots els grups aconsegueixen trobar un tresor amagat de 
fa anys. 
 
  
Descripció de l’activitat 
 
L’activitat comença a l’aula, amb una breu explicació dels canvis en el 
paisatge de Gallecs des de la Prehistòria fins el moment actual. En un 
moment donat apareix un personatge entranyable, però amb molt de 
caràcter. 
 
La Maria és una pagesa que ha viscut a Gallecs des que era una nena. 
Sempre s’ha dedicat a les feines del camp i ha viscut tots els canvis en la 
manera de fer del treball, així com els canvis en la gestió de l’espai. La 
Maria explica als alumnes la història més contemporània de Gallecs, i els 
convida a endinsar-se a l’espai i conèixer-lo de prop. 
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Els i les alumnes són convidats a fer una gimcana per Gallecs, en la qual per 
grups treballaran aspectes com l’Agricultura, la Vegetació i la Fauna. A 
mesura que van trobant pistes i resolent proves, aniran adquirint el 
coneixement que els permetrà, un cop arribats a Santa Maria de Gallecs, 
trobar el tresor amagat per en Ramón, el difunt marit de la Maria ... en pau 
descansi. 
 
 
Nivell educatiu 
 
La sortida està ideada per alumnes de 5è i 6è de primària. 
  
 
Àmbit temàtic 
 
Relació amb l’entorn, sostenibilitat, ecosistemes, agroecologia. 
 
Objectius 
 

- Conèixer l’espai agroforestal de Gallecs com a espai de natura proper 
del qual podem gaudir. 

 
- Comprendre les diferents vessants que conformen els paisatges de 

Gallecs. 
 

- Endinsar-se en les principals característiques de la vegetació i la 
fauna que formen part de Gallecs 
 

- Reflexionar sobre el món agrícola i el seus canvis al llarg del temps 
en un mateix espai. 
 

- Experimentar els coneixements adquirits a través d’accions que 
produeixin l’aprenentatge. 

 
- Experimentar el vincle profund amb la natura més propera, com a 

camí per a tenir-ne cura. 
 

 
Durada 
 
Activitat introductòria a l’aula: 1 hora 
 
Sortida de tot el dia. De 9 a 16 hores 
 
 
Nombre de participants 
 
Aquesta activitat es pot realitzar amb 2 grups classe a l’hora 
 
25 - 50  


