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Sortida  a la Garrotxa
Introducció:

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
és  un  dels  espais  protegits  més  singulars  de 
Catalunya,  ja  que es  tracta  del  conjunt  volcànic 
més  ben  conservat.  Aquest  espai  d'uns  180 
quilòmetres quadrats, està molt humanitzat on  hi 
viuen  prop  de  40000  persones  repartides  en 
municipis.  Al  seu  interior  hi  ha  26  reserves 
naturals.

Recorregut:

Vam sortir de l'institut a les 8h direcció al Museu de 
la zona volcànica d'Olot.

-  La  primera  parada  va  ser  al  museu  i  el  vam 
visitar, i on ens van informar de les diferents parts 
del volcà, els materials que expulsen, la fauna i la 
flora que podem trobar. Tambè vam visionar una 
petita  pel·lícula i  ens van fer  una simulació  d'un 
terratrèmol.  Allà mateix,en el recinte de fora vam 
esmorzar.

- La propera parada va ser el volcà Croscat, on vam 
fer diferents parades: 1r: va ser en una espècie de 
mirador on el Javi, el professor de CCNN,  ens va 
explicar què era abans aquest volcà i  com es va 
reformar aquesta part del volcà.

Volcà Croscat

Vam continuar caminant fins la propera parada que 
va ser la part interna.  Allà vam veure els diferents 
talls artificials i com es pujavem les màquines i els 
tipus de materials que hi ha. 

La següent parada va ser  dins del volcà, on teniem 
una vista espectacular dels diferents materials i els 
seus colors i vam fer una petita activitat.

Grederes del Croscat

Seguidament  vàrem  fer  una  altra  parada  i  vam 
poder observar bombes volcàniques, blocs, i pedres 
volcàniques

L'excursió va finalitzar a les  cingleres basàltiques 
de Sant Joan de les Fonts, on també vam fer una 
activitat  i  vam poder observar un paisatge mera- 
vellós.

Paret basàltica de Sant Joan les Fonts


