Generalitat de Catalunya
Départament de Medí Ambient i Habitatge
Direcció General del Medí Natural
Cos d'Agents Rurals

El cos d' agents rurals, des de fa anys, ofereixen xerrades divulgatives gratuïtes als
centres orientades en el medi natural i la fauna.
Els agents rurals d' aquí osona, oferim la xerrada específica a la nostra comarca:
● conéixer els animáis que ens envolten,
● identificar els seus rastres,
● sentir el cant dels ocells mes abundants etc.
● respectar el bosc quan anem d' excursió: saber que podem fer i que no.
● saber que hem de fer si trobem un animal petit perdut o ferit
● prevenir incendis: com i on tirar petards, com fer pícnics, com i on es pot fer foc ..
● manipular material didàctic relacionat amb el bosc: fòssils, pell de serp, banyes,
● egagròpiles, plomes.
● Veure i tocar una especie d' animal de fauna salvatge irrecuperable ( viu).

Novetat:
Sortida al centre històric de Vic on es barregen les temàtiques de I'art arquitectònic
amb la deis animals i flora d' aquests espais.
L’alumnat podrà conèixer els edificis mes emblemàtics de la ciutat adquirint
coneixements de I'arquitectura i costums de I'època romana, i medieval. Tota
aquesta temàtica, es fusionarà amb el animals que viuen en aquests espais, que
son molts, però alhora desconeguts ( rapinyaires, colònies de gats, ànecs, orenetes,
falciots, genetes etc.

La sortida seria tot el matí. (Els horaris i el lloc de trobada es concretarien amb I'
escola) .
Es recomana per els alumnes de sisé de primària i ha ser possible tenir nocions
de I' art romànic i gòtic.
Les escoles interessades han de passar la sol·licituds per fax ( 938814515) Per qualsevol
dubte trucar al 938828795.
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