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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 Itinerari d’ascens al Castell del Montgrí des de Torroella 

 Activitat dins del marc AICLE en anglès 

 Durada: 4 hores 

 Nivells a qui va dirigida: 1r i 3r d’ESO 

 Organització: grups classe dividits en subgrups de treball de 4-5 

alumnes. 

 Durant l’ascens es fan diverses aturades per comentar els aspectes 

proposats al quadern. Els punts on es fan les aturades poden variar 

segons l’època de l’any o el nombre de grups,  

 



OBJECTIUS 
 Reconèixer espècies vegetals a partir d’una guia/llistat 

 Descriure, per escrit i oralment, en anglès una espècie 

vegetal 

 Descriure algunes roques sedimentàries 

 Dibuixar un aflorament geològic 

 Observació d’un encavalcament 

 



OBJECTIUS 
 Interpretar els diferents elements d’un castell 

 Entendre la història del castell del Montgrí 

 Resoldre un enigma a partir de pistes 

 Adquirir vocabulari en anglès 

 Reforçar el treball en grup i col·laboratiu 



CONTINGUTS 

 BIOLOGIA 
◦ Estructura, parts i funcionament de les espècies 

vegetals 

◦ Flora del Montgrí 

 GEOLOGIA 

◦ Breu estudi de la geomorfologia del massís 

 HISTÒRIA 

◦ El castell del Montgrí: història i elements 

 PAISATGE 

◦ El paisatge humanitzat: conreus, incendis i ermites. 

◦ L’evolució i la gestió del paisatge 
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ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

DIMENSIÓ 

COMUNICATIVA 

Comprensió 

lectora 

Obtenir informació, interpretar i 

valorar el contingut de textos escrits 

acadèmics per comprendre’ls 

Comunicació 

oral  

 

Emprar estratègies d’interacció oral d’acord 

amb la situació comunicativa per iniciar, 

mantenir i acabar el discurs. 

Produir textos orals de tipologia diversa 

amb adequació, coherència, cohesió i 

correcció lingüística, emprant-hi els elements 

prosòdics i no verbals pertinents 

 DIMENSIÓ 

ACTITUDINAL 

 

Actitud 

Implicar-se activament i reflexiva en 

interaccions orals amb una actitud 

dialogant i d’escolta. 



ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 

DIMENSIÓ 

INDAGACIÓ DE 

FENÒMENS 

NATURALS I DE LA 

VIDA QUOTIDIANA 

Identificar i caracteritzar els sistemes 

biològics i geològics des de la perspectiva 

dels models 

Interpretar la història de l’univers, de la Terra i 

de la vida utilitzant els registres del passat 

 

DIMENSIÓ MEDI 

AMBIENT 

 

Prendre decisions amb criteris científics 

que permetin preveure,  evitar o minimitzar 

l’exposició als riscos naturals (incendis) 

Adoptar mesures amb criteris científics que 

evitin o minimitzin els impactes 

mediambientals derivats de la 

intervenció humana 
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ÀMBIT SOCIAL 

  

DIMENSIÓ  

HISTÒRICA 

 

Interpretar que el present és 

producte del passat, per comprendre 

que el futur és fruit de les decisions i 

accions actuals. 
 

DIMENSIÓ 

GEOGRÀFICA  

 

Explicar les interrelacions entre els 

elements de l’espai geogràfic, per 

gestionar les activitats humanes en 

el territori amb criteris de 

sostenibilitat 
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ÀMBIT DE CULTURA I VALORS 

  

DIMENSIÓ  

PERSONAL 

 

Actuar amb autonomia en la presa de 

decisions i ser responsable dels propis 

actes 

DIMENSIÓ 

INTERPERSONAL 

 

Aplicar el diàleg i exercitar totes les 

habilitats que comporta la resolució 

de conflictes interpersonals 

DIMENSIÓ 

SOCIOCULTURAL 

Analitzar críticament l’entorn 

(natural, científic, tecnològic, social, 

polític, cultural) des de la perspectiva 

ètica, individualment i de manera 

col·lectiva. 
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METODOLOGIA DE TREBALL 
BEFORE THE TRIP 

Trip goals 

Castle Vocabulary 

Plants Vocabulary  

Describing skills: castles 

Role playing 

Checklist 















METODOLOGIA DE TREBALL 

 Booklet 

Supplementary 
materials 

Scaffolding materials 



Starting point: Trip goals and situation 

Point 1: Vegetation and plant ID 

Point 2: Geology 

Point 3: Chapels 

Point 4: Landscape 

Point 5: The Castle 

DURING THE TRIP 



STARTING POINT 

Introduction 

- Situació 

- Compartir els objectius de la sortida 

- Presentació de professors i alumnes 



POINT 1 

Vegetation and plant identification 

Identificació i reconeixement de la flora del Montgrí.   

Observació i descripció en anglès d’algunes plantes. 





POINT 2 

Geology 

Reconeixement de la geomorfologia del massís 

Diferenciació entre el conglomerat i la roca calcària 

Observació d’un encavalcament i una falla inversa 



POINT 3 

Chapels 

Origen de les ermites 

Camí empedrat per als peregrins que anaven a Santa 

Caterina 

Zona de repòs i refugi  



POINT 4 

El paisatge humanitzat 

Tipus de conreus:  recuperació dels olivars 

Incendis: gestió forestal, “taupes” 



POINT 4 

El Castell del Montgrí 

Estructura i parts més importants del Castell 

Conflictes associats a la construcció del Castell 



CASTLE GAME 



AFTER THE TRIP  
SELF EVALUATION 



AFTER THE TRIP  
THE TRIVIAL 



VALORACIÓ 

 Aquesta activitat s’ha dissenyat durant aquest curs 16/17, 

només l’hem provat amb un institut amb un resultat 

satisfactori; per això, ho considerem una prova pilot. 

 Aquesta és una activitat ideal per a fer una sortida de 

camp senzilla en anglès. 

 Els alumnes llegiran, escoltaran i parlaran en anglès sense 

ni adonar-se’n, ja que ho faran per a resoldre la gran 

pregunta que se’ls planteja al principi. 

 Es recomana fer-la al 1r o 2n trimestre per qüestions 

meteorològiques. 

 És imprescindible haver treballat els materials previs 

abans de fer la sortida. 



GRÀCIES PER LA 

VOSTRA ATENCIÓ! 


