Telèfons: 964 76 08 38 / 626 520 048.
Correu electrònic: parque_penyagolosa@gva.es
Horari d’atenció de visites:
Dimarts, dimecres i dijous de 9:00 a 14:00 hores.

Equip recomanable per visitar el Parc Natural:







Roba còmoda.
Calçat: botes de montanya i sabatilles d’esport.
Es recomana, impermeable i roba adequada per als mesos de tardor i hivern.
Protector solar i gorra per primavera i estiu.
Cantimplora amb aigua.
Esmorzar.

No han de portar: Telèfon mòvil, discman, encenedors...

Objetius comuns a totes les activitats:


A través de l’observació de la biodiversitat del Parc Natural de Penyagolosa, adquirir
hàbits de respecte mediambientals, mitjançant tècniques d’interacció amb el medi natural
i la sensibilització dels espais protegits.

Informació d’interés:
 El parc disposa de serveis públics al centre d’interpretació i a l’ermitori de Sant Joan de
Penyagolosa, es recomana avisar als alumnes que la resta dels itineraris no disposa
d’aquestos serveis.
 La durada dels itineraris és orientativa i inclou tant el temps utilitzat en recòrrer l’itinerari
com també el necessari per desenvolupar les activitats platejades pels monitors.

Itinerari - Anem al bosc! (Unitat per a Infantil)
OBJECTIU GENERAL:
Donar a conéixer als més menuts el Parc Natural de Penyagolosa i estar en
contacte amb la naturalesa.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

CONCEPTUALS:
1.
2.
3.
4.

Les plantes. Els diferents tipus de plantes.
Les parts d'una planta.
Les plantes de Penyagolosa.
Usos de les plantes.

PROCEDIMENTALS:
1.
2.
3.
4.

Observar i identificar els diferents tipus de plantes: arbres, arbustos i herbes.
Identificar les parts d'una planta: arrels, soca, branques, fulles, fruits i flors.
Dibuixar i identificar les plantes de Penyagolosa.
Enumerar tot allò que ens poden proporcionar les plantes.

ACTITUDINALS:




Respecte pels éssers vius de la natura. Les plantes i els animals.
Valoració de la importància de les plantes.
Respecte i sensibilitat per la conservació del nostre entorn més proper.

ACTIVITATS




Nivell formatiu: Infantil.
Objectiu: Observar i identificar els diferents tipus de plantes i les seues
característiques.
Duració: 3 hores aproximadament.



Descripció:

L'activitat s'inicia amb la realització d'una passejada en direcció a la zona del
Planàs. Al llarg del recorregut es realitzaran una sèrie de parades per tal de
diferenciar els diferents tipus de plantes que ens trobem i les seues característiques
(tacte, olor, colors, dimensions, etc.).

Situats al Pi de les Cuatre Forques presentarem als xiquets/tes aquest arbre, i al
seu voltant parlarem de totes aquelles coses que ens poden proporcionar les
plantes a partir d'una dinàmica de preguntes i respostes.
Continuarem la passejada cap al Pi de les Cinc Forques. Allí ens detindrem per a
veure aquest arbre monumental del Parc Natural de Penyagolosa. En aquest punt
realitzarem un joc de percepció amb objectes que podem trobar al Parc.
Finalment tornarem cap a l'Ermitori de Sant Joan. A la zona dels porxes farem un
joc d'observació i reflexió, per tal que els xiquets/tes ens comenten què és el que
més els ha agradat de la visita a Penyagolosa.

Itinerari Planàs - arbres monumentals (Unitat per a primer cicle de
Primària)
OBJECTIU GENERAL:
Donar a conéixer als més menuts el Parc Natural de Penyagolosa i estar en
contacte amb la naturalesa.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
CONCEPTUALS:
1.
2.
3.
4.

Els éssers vius: animals i plantes de Penyagolosa.
Els arbres de Penyagolosa. Tipologia i característiques.
L'oratge i les estacions de l'any.
Les plantes de Penyagolosa.

PROCEDIMENTALS:
1. Observar i identificar els diferents tipus de plantes (arbres/arbustos/herbes) i les
seues parts. Reconéixer la fauna del Penyagolosa a través de rastres d'animals.
2. Diferenciar els diferents tipus d'arbres i observar-ne les característiques.
3. Diferenciar els arbres de fulla caduca i perenne amb el pas de les estacions.

ACTITUDINALS:




Respecte pels éssers vius i la natura. Les plantes i els animals.
Interés per l'observació de la natura.
Respecte i sensibilitat per la conservació del nostre entorn més proper.

ACTIVITATS
 Nivell formatiu: 1r cicle de Primària. Si cal, es pot ajuntar infantil en el mateix
itinerari.
 Objectiu: Observar i identificar els diferents tipus de plantes i les seues
característiques.
 Duració: 3 hores aproximadament.


Descripció: Recorregut des de l'ermitori de Sant Joan fins al Planàs visitant
diferents arbres monumentals.

L'activitat s'inicia amb la realització d'una passejada per la zona del Planàs. Al llarg
del recorregut es realitzaran diverses parades per tal de diferenciar els diferents
tipus de plantes que ens trobem i les seues característiques. Aquesta breu

explicació estarà acompanyada d'una sèrie de fitxes identificatives que ens ajudaran
en la classificació tipològica de cada espècie. Després, tots junts, jugarem a les
endevinalles. Cada xiquet/a tindrà la fotografia d'una planta i haurà de buscar-la al
bosc. Cada un d'ells haurà de col·locar-se al costat de la seua planta i ens haurà de
contar a tots per quin motiu li agrada (exemple: pel seu color, pel seu tacte, pel seu
olor, etc.).
Situats a la zona del Pi de les Quatre Forques presentarem als xiquets/tes aquest
arbre i al seu voltant parlarem de totes aquelles coses que ens poden proporcionar
els diferents arbres de Penyagolosa. Aprofitant l'existència d'un arbre afectat per un
llamp a la zona, contarem un conte sobre el tema que ens introduirà en el concepte
de fulla caduca i fulla perenne.
Continuarem la passejada cap al Pi de les Cinc Forques. Allí ens detindrem per a
veure aquest arbre monumental del Parc Natural de Penyagolosa. Farem una
activitat de reconeixement d'elements naturals que podem trobar al bosc.
Finalment anirem caminant cap a l'Ermitori de Sant Joan. A la zona dels porxes
farem un joc d'observació i reflexió per tal que els xiquets/tes ens comenten que és
el que més els ha agradat de la visita a Penyagolosa. Reflexionarem sobre les
bones accions que hem de dur a terme al bosc per tal de conservar tots els
elements de la natura que els xiquets/tes ens han dit que els agraden.

Itinerari Planàs - Rodesnar (Unitat per a segon cicle de Primària)
OBJECTIU GENERAL:
Descobrir el Parc Natural de Penyagolosa a través d'un itinerari interpretatiu que
sensibilitze els xiquets en la necessitat de defensar el patrimoni natural.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

CONCEPTUALS:
1.
2.
3.
4.
5.

Les parts d'una planta.
Funcions de cada una de les parts de la planta.
Les cadenes alimentàries.
El sòl i la seva destrucció (erosió).
El canvi climàtic i les seues conseqüències al bosc.

PROCEDIMENTALS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reconéixer les parts de les plantes.
Assignar a cada una de las parts de les plantes les seues funcions.
Establir cadenes alimentàries i relacions entre éssers vius.
Observar los components del sòl.
Reconéixer las causes de la destrucció del sòl i les seues conseqüències.
Deduir les conseqüències del canvi climàtic als boscos.

ACTITUDINALS:




Interés per l'observació de la natura.
Respecte i sensibilitat per la conservació del nostre entorn més proper.
Sensibilització davant de problemes com la desertificació.

ACTIVITATS
 Nivell formatiu: 2n cicle de Primària.
 Objectiu: Observar les parts de les plantes i identificar cadenes alimentaries.
 Duració: 3 hores aproximadament.



Descripció:

L'activitat comença als planters forestals, i des d'ací prenem el GR 7 cap al Pi de
les Quatre Forques, on analitzarem les parts de les plantes i la funció que fan.
Des d'ací prendrem una pista forestal que ens internarà al Rodesnar, on trobarem
una vegetació adaptada al sòl arenós. Ens fixarem en el talús de la pista forestal
per a veure els diferents estrats d'aquest sòl. Al llarg del camí ens anirem fixant en
possibles rastres d'animals i plantes que ens suggerisquen exemples de cadenes
alimentàries.
En arribar al tallafocs trobarem el lloc idoni per a observar l'erosió del sòl produït
per agents naturals i humans, i també els efectes de la destrucció del sòl per als
vegetals.
Continuarem la nostra ruta a través d'una senda que creua el bosc i descendeix
fins a l'Ermitori de Sant Joan de Penyagolosa. Al llarg del recorregut aprofitarem
per a observar la flora i la fauna del Parc.

Petjades al Penyagolosa (Unitat per a tercer cicle de Primària)

OBJECTIU GENERAL:
Adoptar una actitud de respecte i valoració del medi per tal que els més joves
contribuïsquen activament en la conservació i millora del patrimoni natural i
cultural.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
CONCEPTUALS:
1. Els éssers vius. Plantes i animals de Penyagolosa.
2. Els éssers vius i el medi.
3. Els senyals del passat en el nostre medi com a testimoni de la vida d’altres
èpoques.

PROCEDIMENTALS:
1. Identificar les principals plantes i animals de l’entorn de Penyagolosa.
2. Classificar els éssers vius.
3. Conéixer els costums i formes de vida de Penyagolosa.

ACTITUDINALS:
 Respecte pels animals i les plantes del nostre entorn.
 Sensibilitat i valoració del medi físic com a medi vital.
 Valoració i respecte per les formes de vida dels nostres avantpassats.

ACTIVITATS





Nivell formatiu: 3r cicle de Primària.
Objectiu: Observar i identificar el patrimoni natural i cultural de Penyagolosa.
Duració: 3 hores aproximadament.
Itinerari: El recorregut s’inicia al barranc de la Pegunta, continua pel barranc
del Forn, la Lloma del Conill, i finalitza a l’ermitori de Sant Joan.



Descripció:

El recorregut plantejat el començarem al barranc de la Pegunta. A través
d’aquest itinerari introduirem els xiquets/tes en aquest enclavament de gran
biodiversitat, que ens ajudarà a fer una visita guiada per les principals espècies de
la zona i la seua relació amb el medi. Després d’aquestes explicacions farem una
parada a la font de la Pegunta. Continuarem el nostre recorregut fins al final del
barranc de la Pegunta. Allí realitzarem un joc d'agudesa auditiva, per tal de
despertar els nostres sentits. El grup ha de seure i en silenci absolut escoltar els
sons d’aquest bosc màgic per tal d’identificar-los.
Continuarem cap al barranc del Forn i la Lloma del Conill i allí farem una parada
per a observar el paisatge. Des d'aquest mirador podrem observar l'empremta que
les persones han deixat al territori. La vida als masos i l’adaptació dels éssers
humans en un medi tant hostil com ha sigut el Penyagolosa. Explicarem com el
món rural ha entrat en declivi, ja que els temps han canviat i hi ha d’altres activitats
econòmiques que predominen. Finalitzarem el recorregut a l’ermitori de Sant
Joan i parlarem de tot allò que més ens ha agradat del recorregut.

Itinerari del barranc de la Pegunta (Unitat per a Secundària)

OBJECTIU GENERAL:
Observar el paisatge i valorar críticament el nostre entorn per tal que els més joves
contribuïsquen activament en la conservació i millora del patrimoni natural i
cultural.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

CONCEPTUALS:
1. El bosc. Les funcions del bosc.
2. Usos tradicionals del bosc.
3. Introducció a la biodiversitat de Penyagolosa:

La vegetació i la seua adaptació al medi.

Els animals
4. Els senyals del passat en el nostre medi com a testimoni de la vida d’altres
èpoques.
5. El canvi climàtic i les seues conseqüències al bosc.

PROCEDIMENTALS:
1. Valorar la importància del bosc en la vida quotidiana.
2. Observar i investigar rastres i senyals dels animals salvatges.
3. Reconéixer diferents espècies vegetals a través de la seua morfologia i usos
tradicionals.
4. Conéixer antics costums i formes de vida al Penyagolosa.
5. Analitzar els problemes del canvi climàtic en relació amb la natura.

ACTITUDINALS:





Respecte pels animals i les plantes del nostre entorn.
Sensibilitat i valoració del medi físic com a medi vital.
Valoració i respecte per les formes de vida dels nostres avantpassats.
Sensibilització davant dels problemes produïts pel canvi climàtic.

ACTIVITATS





Nivell formatiu: Secundària
Objectiu: Observar i identificar el patrimoni natural i cultural de Penyagolosa
Duració: De 3 a 4 hores depenent de l'itinerari.
Itinerari: El recorregut s’inicia als planters forestals de Sant Joan, discorre pel
barranc de la Pegunta i el barranc del Forn. Depenent de l'itinerari acordat ens
desviarem cap a la font de la Cambreta i la Nevera o descendirem per la Lloma
del Conill i finalitzarem a l’ermitori de Sant Joan. En cas d’arribar fins a la
Nevera la tornada es farà igualment per la Lloma del Conill.



Descripció:

El recorregut plantejat el començarem a l'Ermitori de Sant Joan. Des d’ací ens
dirigirem cap al Barranc de la Pegunta, lloc on farem treball de reconeixement
d'espècies vegetals incidint en els usos tradicionals i la seua importància per a
l'ecosistema del bosc. També intentarem trobar el rastre d'algun animal salvatge
per a analitzar els seus costums i vida al bosc. Pararem a la font de la Pegunta
per a descansar i observar l'adaptació d’algunes plantes al medi, i també els
problemes que pot produir la introducció d’espècies al·lòctones als ecosistemes en
els quals s’implanten.
Més endavant ens trobem en un lloc perfecte per a imaginar la duresa de la vida
en aquests boscos en èpoques passades; amb l’ajuda d’un panell repassarem els
usos tradicionals del bosc de Penyagolosa. Un dels usos del bosc era la producció
de calç que (depenent del temps) podrem intuir al forn que trobarem al barranc
del Forn. Si allarguem la ruta (dependrà de l’edat i la intensitat de les explicacions
i debats) fins a la Nevera, podrem fer un recorregut per la història i situar-nos en
èpoques no molt llunyanes en les quals es realitzava el comerç de la neu.
De tornada per la Lloma del Conill divisarem el Pla de Vistabella, antic llac reblit
que ara és lloc de gran riquesa per a l'agricultura i la ramaderia. Així, a poc a poc
descendirem fins al punt d’inici del nostre itinerari.

