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9. Materials de comunicació ambiental de 
l’itinerari 
 
El present projecte té com a principal objectiu dissenyar un itinerari d’educació 
ambiental per tal que sigui implementable de manera immediata. Així doncs, 
per tal de fer-ho possible s’han dut a terme una sèrie de tasques, entre altres, 
les següents: estructurar el sender en cinc parades, confeccionar els cartells 
informatius de cadascuna d’aquestes parades, identificar els punts més adients 
del recorregut per a instal·lar-hi els cartells de senyalització i dissenyar el tríptic 
de l’itinerari.   
 
La finalitat d’aquest apartat és mostrar el resultat final de combinar totes 
aquestes tasques en el propi sender. D’aquesta manera, es pretén simular una 
visita virtual a l’Itinerari Petjades. 
 
L’ordre de la presentació és el següent: 
 

• Cartell informatiu del refugi, amb els següents elements indicats: 
recorregut de l’Itinerari Petjades, situació dels cartells de senyalització, 
situació de les parades i, en conseqüència, situació dels corresponents 
cartells informatius.  

 

• Disseny dels cartells informatius de cada parada. L’ordre en que es 
presenten els dissenys és l’ordre que tenen les parades en el sentit del 
recorregut contrari a les agulles del rellotge. El disseny dels cartells 
informatius per les 5 parades s’ha realitzat amb criteris pedagògics i 
visuals: 

 
o El títol principal dels cartells menciona un dels elements que es pot 

trobar en la parada en qüestió i ha estat redactat amb la intenció de 
cridar l’atenció del visitant.   

 
o Les explicacions estan definides per punts i, en la mesura del 

possible, són curtes. 
 
o Per tal de facilitar al visitant la comprensió dels continguts, el text 

s’acompanya d’imatges, mapes, dibuixos, missatges i esquemes.  
 

o Amb l’objectiu de facilitar l’orientació de l’usuari, a la cantonada dreta 
inferior de cadascun dels cartells informatius s’ha incorporat un mapa 
de l’itinerari que indica, per cada parada, el tram de recorregut que ja 
s’ha completat.    

  

• Disseny del tríptic informatiu de l’Itinerari Petjades. 
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