
FOC   
Visita dinamitzada a l’exposició 

ACTIVITAT EDUCATIVA

OBJECTIUS DADES BÀSIQUES

Durada de 
l’activitat
1h 30’

Més informació i reserves
educacio@museuvidarural.cat
977 87 05 76
www.museuvidarural.cat 

Nivell 
Educació Primària i Secundària, 
Batxillerat, Cicles Formatius, Educació 
Especial, públic familiar i general.

Grups
Grups classe / grups màxim 30. 

IMATGES DE L’ACTIVITAT

Tarifa
3,90 € per 
alumne

Són els incendis incontrolables? Hi ha incendis bons?
 
Els incendis forestals són una de les principals pertorbacions naturals que afecten els boscos de tot el 
món. 
En diversos països i regions com la Mediterrània és l’afectació més rellevant sobre la cobertura forestal 
arbrada, la qual es veu reduïda temporalment o fins i tot de manera irreversible. 
Malgrat els grans esforços que es realitzen en la prevenció i extinció, de forma recurrent, es donen 
episodis de grans incendis forestals. 

• Sensibilitzar sobre la problemàtica del   
   incendis forestals.
• Comprendre les causes del focs i les seves   
   conseqüències.
• Entendre el foc com una pertorbació natural i    
   habitual en les regions mediterrànies.
• Promoure l’oportunitat que pot suposar el     
   desenvolupament d’una economia rural          
   sostenible en la generació d’un paisatge   
   resilient als grans incendis forestals.
• Prendre consciència de com podem ser part   
   del problema o de la solució.
• Adquirir valors de ciutadania ambiental activa.



FOC

DESCRIPCIÓ

Els incendis forestals són una de les principals pertorbacions naturals que afecten els boscos de tot el 
món. En diversos països i regions com la Mediterrània  és l’afectació més rellevant sobre la cobertura 
forestal arbrada, la qual es veu reduïda temporalment o fins i tot de manera irreversible. 

Malgrat els grans esforços que es realitzen en la prevenció i extinció, de forma recurrent es donen 
episodis de grans incendis forestals. Són els incendis incontrolables? Hi ha incendis bons?

La visita a l’exposició permet de forma divulgativa i didàctica apropar-nos al complex fenomen dels 
incendis forestals, possibilitar una millor comprensió i avançar cap a una cultura del risc que permeti 
reduir el perill i la vulnerabilitat del territori.


