
 

 ________________________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències 
                                                                 

 

 

 

1 

EL BOSC UN AMIC DESCONEGUT 
 
Fase d’exploració 
1- Què en sabem del bosc? 
 
Per tal de fer sorgir coneixements previs es demana a cada alumne que dibuixi una cosa 
que podríem trobar al bosc. 
Una gran majoria de l’alumnat ha representat arbres, molsa, resina, papers, conills, 
serps, bolets, fulles, cargols, ocells, formigues... Elements biòtics coneguts. 
Uns quants han dibuixat elements abiòtics, pedres, minerals, rius. 
Algú ha dibuixat, lleons, dinosaures i persones. 
 
A partir dels dibuixos s’inicia una reflexió i una conversa, sobre la possibilitat de 
l’existència d’aquests objectes dibuixats, en un bosc actual de Catalunya. També anem 
pensant, què creiem que acompanyaria aquest objecte en aquest bosc. 
 
Amb la conversa obrim i focalitzem, per iniciar la visió del bosc com un sistema. Si han 
dibuixat una granota hem d’arribar a dir que en aquest bosc hi ha una bassa o un rierol. 
 
2- Què més  sabem del bosc? 
 
Responem a nivell individual, aquesta enquesta: Quina és la darrera vegada que he estat 
al bosc? Amb qui hi he estat? Què hi he anat a fer? De què ens serveix el bosc? De qui és 
el bosc? 
Després posem en comú els resultats. 
Es demana si els ha estat difícil respondre les preguntes, en general la majoria han dit 
que les tres primeres són molt fàcils de respondre però la tercera i la quarta son  molt 
més difícils. Aquestes preguntes ens permeten entrar en temes molt importants, 
biodiversitat, gestió de boscos, explotació comercial de boscos, propietat dels boscos.  
Es poden passar una col�lecció de fotografies de boscos. Aquestes fotografies poden ser 
baixades d’Internet o de sortides que hagin fet anteriorment amb les famílies o amb  
l’escola. 
És important el tema de l’explotació del bosc que es pot lligar amb els oficis (trobareu 
molta informació al projecte EDU bosc)  
Recordem, comuniquem, pensem si allò que havíem dibuixat ho podríem trobar en algun 
d’aquests boscos que veiem. 
Podem utilitzar el resum del resultat de l’enquesta, i la reflexió com a resum del que 
sabem fins al moment. 
 
3 - Nosaltres ja sabem força coses sobre els boscos, però i la gent què en 
sap? 
 
Elaboració, entre tot el grup classe d’una enquesta pels pares, germans, amics o 

familiars. 
 
Llegim un petit resum resultat, de tot el que ha anat sortint, i altres informacions.  
Prenem consciència de que nosaltres ja sabem força coses sobre els boscos, però i la 
gent què en sap? 
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Per grups de treball, comencem l’enquesta. Cada portantveu explica el resultat i els 
posem en comú per fer una sola enquesta, que segurament serà molt semblant a la que 
ells han respost. 
Aquesta enquesta cadascú la pot passar a qui vulgui però només a una persona. 
Ara però es planteja: creieu que és important, que en l’enquesta hi posem l’edat de la 
persona enquestada? 
És bo que fem una reflexió sobre l’edat de la persona enquestada, ja que la gent més 
gran deu saber més coses, dels boscos que una persona jove o un nen o nena. 
 
 4 - Recollida de resultats. 
 
Posem en comú els resultats de les enquestes per grups, per tal de facilitar el buidat es 
dona una plantilla per cada grup cooperatiu. 
És un treball força difícil però ens en sortim, veiem que les respostes no són tant 
allunyades de les que havíem fet nosaltres, això anima l’alumnat, molts dels enquestats 
no responen bé la pregunta, de qui és el bosc? 
 
5 - A quin bosc voldríem i seria fàcil d’anar des de l’escola? 
 
Cal proposar, i tenir clar, els boscos que tenim propers a l’escola formulem la pregunta 
Quins boscos propers coneixeu ? 
Recollim respostes, proposem anar a peu a un d’aquests boscos o parcs, si no n’hi ha cap 
podem anar a un que hi puguem arribar en transport públic o amb autocar. 
Un cop decidit on anirem, cal fer els grups i preparar la motxilla, amb:  
càmera fotogràfica, lupes, pots lupa, bosses de plàstic, culleres, tub de berlesse, full pel 
treball de camp i un llapis. Cada grup una motxilla. 
Hem de saber perquè necessitem cada cosa, i com es fa servir. 
Farem càrrecs per cada grup, qui porta la motxilla, qui s’encarrega de fer les 
fotografies, qui es farà càrrec de les mostres recollides si calen. 
 
6 - Observem el bosc on anirem des del cel. 
 
Partim de les preguntes de si hem vist aquest bosc on volem anar des de lluny, des de 
molt a prop, des de dins del mateix bosc.  
Com podríem veure el bosc  des de dalt. 
Les respostes dels nens podrien ser: 
Si fóssim un ocell, des d’un avió, des d’un núvol, des d’un coet, des d’una muntanya més 
alta. 
Entrem al google earth, i començant des de d’univers ens anem apropant cap a la terra, 
intentem situar la Mediterrània, Europa, Catalunya. el nostre poble o ciutat i el nostre 
bosc. 
Busquem l’escola, busquem el plànol i fem el camí o itinerari que hem de seguir per anar 
al nostre bosc.( podem utilitzar google maps) 
Davant la imatge del bosc vist des del cel amb el google Eart, podem reflexionar sobre 
aquestes preguntes: 
 
Què va existir abans el bosc o les cases, els camins i els carrers que hi ha? 
 
Aquest bosc abans era més petit o més gran? 
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Perquè? 
 
Fase d’introducció de nous continguts 
 
7 - La Sortida 

 
Comporta preparació, materials que portarem, grups que farem, càrrecs, Què esperem 
trobar. 
Pel camí quan ens aproximem, ens adonem de les diferents visions que tenim. 
 
Treball de camp sobre la interacció humana al llarg del temps. 
 
Des d’un lloc que permeti  a l’alumnat una vista del que hi ha més enllà del bosc, faran 
aquesta activitat de camp, que permet treballar conceptes del temps diacrònic, i 
reflexionar sobre els canvis produïts pels humans al llarg dels anys, fan el dibuix de com 
és ara i fan el dibuix de com pensen que era abans. Com a mestre caldrà acotar aquests 
anys , depenent de la història social en aquesta zona. Tenint en compte  els canvis que 
coneixem que  s’han produït. 
 
Treball de camp que fem a dins del bosc. 
 
1- Cada grup es reunirà en un punt del bosc, fent una pinya i tocant-nos les esquenes. 
2- Cada nen o nena farà deu passes endavant. 
3- Aquesta serà la nostra zona d’estudi. 
4- Cadascun de nosaltres triarà una cosa d’aquest tros de bosc. 
5- Aquesta cosa l’hem de fotografiar. 
6- Ara cadascun de nosaltres serà aquest objecte o cosa que hem escollit. 
7- Ara cadascú pensa i es respon el millor que pugui aquestes preguntes. 
                           
                          Què soc?                     
                          De què estic fet? 
                          On era abans? 
                          En què em puc transformar? 
 
8- Ara haig de buscar un/a company/a del meu grup que el seu objecte depèn del meu. 

Haig d’explicar-li de que li serveixo. 
 
9-  Ara  busco un altre company/a del grup que tingui una cosa que sense ella jo no 

podria existir. Haig d’explicar-li de que em serveix. 
 
10 - Podem posar un tub de berlesse, mentre fem els treball de camp per recollir i 
comprovar l’existència de petits animals que no veiem. 
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Treball a l’aula recull de la sortida 

 
A partir de les fotografies dels elements trobats al bosc. Que poden ser: un pi, una fulla, 
un tros d’escorça, una pedra, una roca, una molsa, una resta de rajola, un tros de vidre, 
un bolet, un fruit, un mineral, un clau rovellat, un pal, una planta petita, una formiga, 
una aranya o la seva teranyina, una ploma d’ocell, sorra terra, formiguers, formigues, 
erugues, altres insectes, restes d’esquelet de petit mamífer..., ampliem els elements 
buscant fotografies al google, com gavines, altres ocells i animals que no hem vist però 
n’ hem vist el rastre. 
Reflexionarem sobre les respostes, de tots els grups per tal de poder aprendre i millorar 
els coneixements, sobre el que és un bosc. 
 
8- Representació del bosc com una xarxa i un sistema 
 
Passem les fotografies dels elements del bosc per recordar i decidir els elements amb 
els que treballarem. 
Cada nen en tria un i posa el nom en una cartolina, al darrera cal escriure 
Què necessito/què dono. 
Fent una rotllana, i amb una madeixa de fil gruixut o llana, anirem ajuntant tots els 
elements que podem connectar a partir del que dono i el que necessito. 
Cal arribar a  entendre el bosc com un sistema equilibrat. 
Finalment podem demanar, què faria deslligar i desequilibrar aquest sistema. 
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9- Què en se ara del bosc? 
Regulem el que sabem, per grups intentem fer un text informatiu que respongui a la 
pregunta: 
Què és el bosc?. 
Un cop escrita la informació,  llegim el text escrit per alumnes d’una altre escola que 
també han treballat el bosc i fem una refosa entre els dos, afegint i millorant la 
informació. 
Text escrit per alumnes de quart de primària després de fer el mateix treball. 
 
Què és el bosc? 
 

El bosc és una comunitat de sers vius formada principalment per arbres, els quals determinen 
l’existència d’un ambient especial, hi ha un clima propi, microclima. Té un tipus de sòl o un 
altre, hi ha un tipus d’animals o uns altres que hi viuen. 
Per tant al bosc hi podem trobar tipus d’espècies vegetals i animals i altres éssers vius. 
 
 A casa nostra, o sigui a Catalunya: 
 

Vivim en un país on hi ha molts boscos. 
Es parla de bosc obert quan la capçada dels arbres cobreixen força la superfície del 
terra, de manera que si mirem amunt podem veure el cel i entra la llum del sol. 
 
 Es parla de bosc tancat quan les copes es toquen i limiten l’arribada de llum al terra. 
 
Quan hi ha molts arbres de la mateixa espècie, donen nom al bosc, per exemple 
Pineda, Roureda, Alzinar, Fageda.... 

 

El boscos són molt importants. 
 

Perquè ajuden a conservar espècies de sers vius. 
 
Perquè ens aporten materials com per exemple : la fusta, el suro, els bolets, el carbó, la 
llenya, les resines.. 
  
Perquè produeixen oxigen que és el gas que necessitem per viure la majoria de sers vius. 
 
Perquè ens permeten  gaudir de la natura, esports, excursions. 
 
Perquè permeten la pastura de vaques, cavalls,cabres i bens. 

 
Els boscos tenen amo a vegades són de persones propietàries i a vegades son dels 
governs. 
 

Des d’antic, els boscos s’han aprofitat per l’obtenció de llenyes, fusta o altres productes 
no fusters com per exemple pastures, fruits, resines o suro. Aquests aprofitaments 
impliquen una gestió del bosc que, en cas de no realitzar-se correctament, pot provocar 
la seva degradació o pèrdua. 
 
Als boscos hi ha gent que hi treballa, per vigilar-lo i tenir-ne cura, tallar els arbres vells , 
fer carbó, recollir bolets, agafar el suro..... 
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Fase d’aplicació 

10 - Debat com podem millorar el bosc? 
 
Per grups i a partir de la pregunta: 

Què puc fer perquè els boscos estiguin millor? 
Cada grup agafarà un rol 
El de ciutadà, el de membre del govern, el de propietari del bosc,el de la persona que es 
guanya la vida treballant al bosc. 
Cada grup ha de preparar la seva intervenció en el debat, donant una opinió 
acompanyada d’una justificació i argumentació de l’acció  que ha decidit dur a terme.  
Primer de tot cal fer un llistat entre tots del que s’ha de tenir en compte perquè els 
boscos estiguin millor. 
 
A - Què hauríem de fer nosaltres, com a ciutadans, perquè els boscos estiguessin millor. 
 
B - Si nosaltres fóssim el govern quines accions  organitzaríem,o quines normes posaríem, 
perquè els boscos estiguessin millor. 
 
C - Si nosaltres fóssim propietaris del bosc, quines obligacions importants tindríem. 
  
D - Si nosaltres ens guanyéssim la vida recollint bolets, llenya, herbes medicinals, mel, 
suro....què hauríem de fer per millorar el bosc? 
Amb aquest resultats iniciem el debat, els portantveus presenten la seva proposta i als 
altres poden fer preguntes o rebatre la proposta amb arguments. Cal procurar que no 
s’allargui i que no surtin del tema. 
 
Poden sortir coses senzilles com aquestes.  
Respostes de l’alumnat de tercer de primària, per grup  a la pregunta: 
 
A - No tirar brossa al bosc., tenir cura dels arbres i de les plantes, dels animal silvestres i 
els de pastura,netejar els boscos, no destruir els caus dels animals, no arrencar fulles 
del bosc, no tirar vidres perquè poden encendre el bosc, no encendre barbacoes, ni fer 
foc a terra. 
 
B - Repoblar el bosc, i fer que es netegi sovint, prohibir fer fogueres al bosc, decidir si el 
bosc ha de ser privat o no. Posar vigilants i guardes forestals. 
 
C - Si hi ha ramats no deixar entrar, posant tancats perquè els animals no s’escapin. 
Netejar el bosc, Tallar els arbres només quan sigui necessari, posar rètols amb 
indicacions de coses bones que es poden fer al bosc i de les que no s’han de fer. No 
construir cases als boscos i si es fa una casa trasplantar arbres del lloc on es fan cases. 
 
D – Demanar permís als propietaris,  no agafar més coses  de les que es puguin agafar, 
perquè no s’acabin, no fer malbé el bosc procurant per exemple d’agafar bé els bolets, 
el suro.... 



 

 ________________________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències 
                                                                 

 

 

 

7 

Finalment com que nosaltres som ciutadans farem un decàleg de coses, que seriem 
capaços de fer i podrem fer  quan anem al bosc, amb la família, o l’escola per tal de 
millorar-lo. 
 
Ampliació del projecte  
Focalitzar en altres tipus de continguts. 
Altres activitats. 
Informacions. 
 
Aquesta activitat que es presenta va ser una de les proves pilot per aplicar parts d’un 
projecte, el projecte Edubosc pensat i preparat per acostar el bosc a les escoles. 
És un projecte molt ampli, amb molta informació, i molt interessant per poder-lo 
adaptar a diferents nivells, i agafar i aplicar la part que ens interessi. 
 
Projecte EDUBOSC 

Guia alumnat 

http://www.forestal.cat/bdds/imatges_db/biblioteca/BIBLIOTECA_DOCUMENT1_466380001317

7407.pdf 

 

Guia educador 

http://www.forestal.cat/bdds/imatges_db/biblioteca/BIBLIOTECA_DOCUMENT2_466380001317

7407.pdf 

 

 
 
 
 
 


