PUIG DELS JUEUS. PANORÀMIC
SERVEI/TIPOLOGIA DE PÚBLIC: Cicle superior de primària, primer cicle d’ESO i UEC
DIA I HORARI: A concretar
INTRODUCCIÓ:
El puig dels Jueus es troba situat al nord-est de la ciutat. L’origen del nom té relació amb els jueus instal·lats a
Vic durant l’edat mitjana, que utilitzaven l’espai com a cementiri. Posteriorment aquests terrenys van esdevenir
camps de conreu, els quals, amb els anys, van quedar en desús. L’Ajuntament de Vic va adquirir aquestes
terres per reconvertir l’espai en un bosc per a la ciutat; les tasques de recuperació es van fer aplicant criteris
ambientals (vegetació autòctona, reg eficient amb energies renovables). L’espai ocupa una superfície de
2
135.080 m .

OBJECTIUS
• Descobrir l’entorn verd de Vic.
• Identificar el puig dels Jueus com un espai d’oci i de lleure familiar.
• Adonar-se de la diversitat que presenta un bosc i dels beneficis que aquest ens proporciona.
• Treballar conceptes relacionats amb les energies utilitzades per la societat.
• Identificar espècies vegetals a partir d’una clau dicotòmica.
• Interpretar mapes i orientar-se en l’espai.
• Fomentar actituds positives de respecte vers el patrimoni natural.
DESCRIPCIÓ
Itinerari pel bosc del puig dels Jueus. S’introdueix l’espai i la seva història i es comenta el projecte
desenvolupat per l’Ajuntament (plantació d’arbres, reg eficient, energies renovables, colomar). Durant el
recorregut es fan tres parades principals per treballar aspectes d’orientació, de vegetació i d’energies fòssils i
renovables, amb l’objectiu de conèixer el projecte en conjunt.
Els alumnes porten a terme un treball d’interpretació de mapes de la comarca i de Vic (informació, orientació,
llegenda, escala) i amb els que localitzen de diversos punts de la comarca i de la ciutat.
També coneixen el projecte divulgatiu d’energies renovables (energia solar tèrmica, fotovoltaica i eòlica)
desenvolupat per l’Ajuntament i completen la fitxa amb la informació corresponent.
Finalment identifiquen algunes espècies vegetals característiques del lloc amb l’ajut d’un joc de claus
dicotòmiques; també se’n destaquen alguns arbres catalogats.
El punt de trobada amb el grup és al mateix bosc del puig dels Jueus.

NOMBRE RECOMANAT DE PARTICIPANTS: Grup classe
DURADA DE L’ACTIVITAT: 2 hora
RECURSOS MATERIALS:
• Mapa comarcal i de Vic
• Brúixola
• Fitxa d’energies renovables
• Joc de claus dicotòmiques
Cal que els alumnes portin:
• Estoig i suport

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.
Investigueu sobre les característiques principals de les energies renovables.

TREBALL POSTERIOR
Podeu completar la sortida amb el muntatge de l’exposició Natura de tots colors al centre i amb el treball de la
proposta educativa que l’acompanya.

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

Recorreguts ambientals de Vic - Ajuntament de Vic.
http://www.victurisme.cat/

•

Exposició Natura de tots colors – Ajuntament de Vic.

•

Catàleg d’arbres i arbredes – Ajuntament de Vic.

•

Institut Català de l’Energia.
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen

