LA PINEA BUSCA CASA
SERVEI/TIPOLOGIA DE PÚBLIC: Educació infantil i cicle inicial de primària
Adaptada per a alumnes amb NEE
DIA I HORARI: A concretar
INTRODUCCIÓ:
Els arbres del pati de l’escola o d’un parc proper al centre ens acosten a la natura i ens permeten sentir el pas
de les estacions. Aquests racons, juntament amb d’altres espais de la ciutat, constitueixen una xarxa verda amb
un gran valor ambiental i sociocultural.
Actualment, la superfície verda de Vic ocupa una extensió de 816.300 m2, en la qual trobem 20.281 arbres de
140 espècies diferents. Alguns d’aquests arbres els podem trobar descrits en el Catàleg d’arbres i arbredes
elaborat per l’Ajuntament de Vic.

OBJECTIUS
• Descobrir els parcs i/o patis escolars com a zones verdes de gran valor dins de la ciutat.
• Conèixer les parts d’un arbre.
• Entendre les estacions de l’any i saber diferenciar els arbres caducifolis dels perennifolis.
• Valorar la diversitat de flora i fauna.
• Fomentar actituds positives de respecte vers el patrimoni natural i cultural.
DESCRIPCIÓ
Narració del conte La Pinea busca casa
Per a la narració d’aquest conte es buscarà un lloc del pati on hi hagi arbres o un parc proper a l’escola, per
així aprofitar el valor educatiu d’aquests espais propers als alumnes. A partir del material didàctic (conte i
titelles), l’educador/a explica la historia d’un petit esquirol, la Pinea, que busca un espai adequat per fer-hi el
niu.
Durant el relat descobreix la flora i la fauna de la zona i les seves característiques, els canvis estacionals, etc.
Finalment, entre tots es resolen les activitats relacionades amb les bones pràctiques al medi natural.
Un cop finalitzat el conte, es fa una activitat complementària, adaptada a cada grup d’edat, amb la qual els
alumnes aprenen a reconèixer les parts dels arbres i els canvis d’estacions o s’experimenta a través dels
sentits escoltant els diferents sons i sorolls del lloc on són.

NOMBRE RECOMANAT DE PARTICIPANTS: Grup classe
DURADA DE L’ACTIVITAT: 1 hora
RECURSOS MATERIALS:
• Conte gegant
• Titelles: esquirol, marieta, papallona i ratolí
• Retoladors
TREBALL PREVI
Abans de fer l’activitat us proposem realitzar amb els vostres alumnes alguna de les següents activitats:
•
•

Repasseu els conceptes bàsics relacionats amb les parts dels vegetals.
Feu una passejada pel pati de l’escola per observar la flora i la fauna que hi ha.

TREBALL POSTERIOR
Podeu completar l’activitat fent alguna de les següents propostes:
•
•

Organitzar una festa de l’arbre o de la primavera i portar a terme petites actuacions per tornar més 'verd'
el pati amb la implicació dels alumnes.
Fer germinar un aglà de roure o d’alzina per plantar-lo posteriorment al pati de l’escola.

PER A SABER-NE MÉS
Podeu trobar informació d’interès a:
•

Catàleg d’arbres i arbredes – Ajuntament de Vic.

•

Protegir la natura.
http://www.gencat.net/mediamb/ea/pdfs/natura3.pdf

•

Fundación biodiversidad.
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/mediateca/biodiver

