
ANEM AL JARDÍ BOTÀNIC
L’alumnat dels centres participants coneix el Jardí Botànic de la 
mà de les nostres educadores. En bona part, no hi havien estat 
mai. Durant la visita s’inicien en l’ús d’eines d’orientació, com 
són els mapes i la brúixola, i coneixen alguns espais del Jardí. 
Abans de tornar al centres educatius, reben un encàrrec:  
descobrir el seu entorn, observar-lo i escollir-ne aquells ele-
ments que els interpel·len, que els són interessants i atrac-
tius. A partir d’aquesta tria han de dissenyar un itinerari que 
els condueixi des de la seva escola o institut fins al Jardí, tot 
passant pels punts i indrets destacats.

PASSEGEM I MIREM MONTJUÏC 
De la mà de dues persones expertes en la interpretació 
del paisatge urbà i natural, l’alumnat recorre carrers i ca-
mins de Montjuïc, tot descobrint empremtes que el pas del 
temps ha deixat en la muntanya i que, en alguns casos, els 
han connectat amb històries del seu propi passat. 
A partir del treball sobre mapes, en paper i digitals, calculen 
distàncies i desnivells i aprenen a interpretar els elements 
naturals, així com aquells creats per l’acció de l’ésser humà.

DISSENYEM UN ITINERARI INTERPRETATIU

Després de trepitjar la muntanya, documentar-se i fer la tria 
d’espais i elements, l’alumnat fa diverses propostes d’itinerari, 
que valoren i discuteixen a classe fins a consensuar-ne un. 

Us convidem a descobrir els vuit itineraris dissenyats per les i 
els alumnes de tres centres educatius propers, a caminar per 
Montjuïc i arribar al Jardí Botànic de Barcelona, tot seguint 
els trams i coneixent els elements que ens proposen!

Aquest mapa mostra el resultat del projecte educatiu Connectem amb el Jardí Botànic, una iniciativa que fomenta el vincle del Jardí Botànic de 
Barcelona amb les escoles i instituts que tenim més a prop, així com la descoberta del territori que uns i altres compartim: la muntanya de Montjuïc.

El Connectem amb... és una proposta que s’emmarca en el projecte de proximitat que el Museu de Ciències Naturals de Barcelona desenvolupa vers 
els territoris que acullen les seves diferents seus a la ciutat i que convida els centres educatius veïns a conèixer el seu entorn més proper des 
d’una nova perspectiva, provocant un canvi de mirades en l’alumnat, professorat, museu i barri.

En aquesta primera edició hem treballat la descoberta de la muntanya de Montjuïc a partir de la creació i el disseny d’itineraris interpretatius que 
connecten les escoles i instituts participants amb el Jardí Botànic. Es tracta d’una disciplina complexa que inclou la cartografia, el coneixement 
de l’entorn i la comunicació de continguts, entre altres aspectes. 

Alumnat i professorat han comptat amb l’assessorament del Museu, d’en Víctor Vallès i d’en Gerard Acosta, guies de la muntanya de Montjuïc. A 
partir d’un treball col·laboratiu hem establert lligams i sinergies que han generat espais per gaudir i aprendre.

Des del Museu volem agrair molt especialment a l’alumnat que, amb l’acompanyament del professorat han fet possible la realització d’aquest 
projecte. Gràcies per l’empenta, la implicació i la participació!

Amb el suport de:

QUIN HA ESTAT EL PROCÉS?

Producció 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Disseny, gestió i coordinació del projecte educatiu 
Departament d’Educació i Activitats. MCNB
Nusos Cooperativa

Creació dels itineraris interpretatius 
Alumnat i professorat de:
5è A i 5èB de l’Escola Maristes Anna Ravell (Poble Sec)
1r A i 1r B d’ESO de l’Institut Montjuïc (La Marina)
1r A,1r B,1rC i 1rD d’ESO de l’Institut  XXVa Olimpíada (Font 
de la Guatlla)

Amb la col·laboració de
Víctor Vallès i Gerard Acosta
Districte de Sants-Motjuïc
Centre de Recursos Pedagògics de Sants-Montjuïc

Disseny i producció del material expositiu i de difusió
kerakter.com

Els 8 itineraris estan disponibles a Google Maps. Seguiu-los des de: https://edunat.museuciencies.cat/connectem-jardi-botanic/
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el millor camí de les plantes des de l’escola fins al jardí botànic / Escola Maristes Anna Ravell. 5è A

la màgia d’un itinerari pels indrets desconeguts de montjuïc / Escola Maristes Anna Ravell. 5è B

un camí al paradís de les plantEs mediterrànies / Institut Montjuïc. 1r d’ESO A

the adventure of montjuïc: de les aules al jardí / Institut Montjuïc. 1r d’ESO B

connectant amb la natura de montjuïc. un passeig màgic / Institut XXV Olimpíada. 1r d’ESO A

muntanyari: la història de montjuïc / Institut XXV Olimpíada. 1r d’ESO B

itinerari per viatgers del temps: gaudeix d’aquesta ruta, gaudeix de la natura / Institut XXV Olimpíada. 1r d’ESO C

itinerari dels coneixements: descobreix la història de montjuïc / Institut XXV Olimpíada. 1r d’ESO D
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