PUIG DELS JUEUS. TROSSETS DE BOSC
SERVEI/TIPOLOGIA DE PÚBLIC: P5 i cicle inicial de primària
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.
• Fomentar actituds positives de respecte vers el patrimoni natural.
DESCRIPCIÓ
Itinerari pel bosc del puig dels Jueus, on l’alumnat descobrirà l’espai restaurat per l’Ajuntament i dibuixarà
un puzle de la diversitat del bosc.
•

La història del puig dels Jueus
Introducció sobre el puig dels Jueus (situació, orientació, descripció, origen del nom) i el projecte
de recuperació de l’espai, destacant-ne els trets característics.
Entre tots s’observa el que els envolta i es comenten les frases que es repartiran a continuació per
fer el puzle.

•

Trossets de bosc
Cada alumne/a tindrà una peça d’un puzle en blanc, on haurà de fer el dibuix corresponent a la
frase que li hagi tocat representar. Quan tothom hagi finalitzat el seu dibuix, es muntarà el puzle. El
dibuix resultant serà una imatge de la diversitat d’elements que configuren el bosc del puig dels
Jueus (flora, fauna, energies renovables, colomar, olors, colors, etc.).
Finalment es reflexionarà sobre la importància de la conservació de tots aquests elements com a
part del patrimoni natural de la ciutat.

NOMBRE RECOMANAT DE PARTICIPANTS: Grup classe
DURADA DE L’ACTIVITAT: 2 hora
RECURSOS MATERIALS:
• Material per dibuixar i pintar
• Peces del puzle i frases
TREBALL PREVI
Abans de fer l’activitat us proposem realitzar amb els vostres alumnes alguna de les següents activitats:
•
•

Marqueu en un mapa de Vic el recorregut que hi ha des de l’escola fins al bosc del puig dels Jueus.
Feu un recull d’imatges de boscos i n’identifiqueu els elements més importants.

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

Exposar a l’escola els puzles elaborats durant la sortida.
Fer una excursió a un bosc proper al centre educatiu i comparar-lo amb el del puig dels Jueus.
Fer germinar un aglà de roure o d’alzina i plantar-lo posteriorment al pati de l’escola.

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

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

•

Espai Natural Guilleries–Savassona. Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
http://www.diba.cat/parcsn/

•

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

