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Itinerari de natura: les plantes del nostre entorn  

Descripció de la proposta 

1.- Identificar les plantes més comunes de l’entorn. 
2.- Conèixer alguna de les seves principals característiques. 
3.- Distingir plantes sense flors i plantes amb flors 
4.- Identificar les criptògames més comunes de l’entorn. 
5.- Observar les parts de la planta. 
6.- Identificar-ne els fruits. 
7.- Localitzar i identificar la part masculina i femenina de les flors. 
8.- Constatar que tots els arbres, arbusts i herbes tenen flors. 
9.- Despertar en els alumnes l’interès pel medi que els envolta, gaudir-ne i protegir-lo. 
10.- Situar-se en l’espai, orientar-s’hi i desplaçar-s’hi utilitzant plànols i mapes. 

Aspectes didàctics i  metodològics 

Ja fa molts anys que a cicle mitjà i dins l’àrea de medi s’estudia el nostre poble 
(Les Planes d'Hostoles) a tercer i la nostra comarca (La Garrotxa) a quart. 
S’estudien diferents aspectes: situació, relleu i rius, clima, economia, festes, tradicions i llegendes, 
fauna i flora. 
Si ens centrem en els dos últims (fauna i flora), l’objectiu bàsic seria que poguessin reconèixer i 
tenir uns coneixements bàsics sobre alguns animals i plantes que poden veure en el seu entorn 
proper. 
Per tal d’aconseguir aquest objectiu s’ha preparat una programació i un dossier amb activitats pels 
alumnes. 
Sabem que per tal de que els alumnes fixin els noms d' animals i plantes de l’entorn cal haver-los 
vist vàries vegades i tenir un cert interès en observar-los també fora de l’escola. Disposem de 
presentacions de Power Point i fotos plastificades que ens permeten anar consolidant els noms. 
Fem també observacions directes a la natura sempre que es possible. 

Recursos emprats 

Hem elaborat el següent material: 
- Plànol de tres itineraris: sobre una imatge de Google maps. Hem posat gomets grocs numerats 
corresponents a arbres i vermells corresponents a altres plantes. Hi ha també una llegenda amb el 
nom de cada planta. 
- Tres  plànols iguals que els anteriors però sense llegenda.  
- Un petit llibret amb fotos i noms de les diferents plantes. 
- Números dibuixats pels alumnes. 
Hem plastificat tot aquest material. 

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
1.- APRENDRE A APRENDRE 
2.- AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL 
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3.- CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC 
4.- SOCIAL I CIUTADANA 
 

COMPETÈNCIES D’ÀREA 
 

- Situar-se en l’espai, orientar-s’hi i desplaçar-s’hi utilitzant plànols i mapes. 
- Identificar, localitzar i descriure les principals característiques naturals d’un territori. 
- Conèixer i comprendre el context natural on està immers. 
- Utilitzar críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suport per observar i analitzar 
l’entorn. 
- Plantejar preguntes investigables sobre característiques i canvis observables en els éssers vius i 
en els ecosistemes propers i extreure conclusions que possibilitin prendre decisions per actuar 
- Participar en la vida col·lectiva de la classe i l’escola, posant en pràctica habilitats socials que 
afavoreixen les relacions interpersonals. 
 

CONTINGUTS 
 

 - Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l’entorn proper i llunyà, reconeixent els 
elements naturals i humanitzats i l’impacte de l’activitat humana el paisatge. 
 - Aplicació de tècniques d’orientació a l’espai. Inici a l’ús i elaboració de plànols i mapes del barri o 
ciutat. 
 – Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de l’entorn. 
– Classificació dels diferents grups de plantes (herbes, arbustos i arbres) de l’entorn proper a partir 
d’algunes característiques observables . 
 
- Interès per la protecció i cura de plantes de l’entorn proper 
- Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques, així com per la construcció de 
respostes coherents amb el coneixement científic. 
 - Descoberta i valoració del patrimoni natural i cultural. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

En pot fer ús tot l’alumnat del centre dintre del nivell de dificultat programat. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  

És una proposta interdisciplinar perquè  a més de l’àrea de medi es pot treballa a l’àrea de 
llengua, cercant  poemes, dites, contes, cançons de plantes; des de l’àra TIC en la recerca 
d’informació i també realitzar fotografies i confeccionar un power. 

Documents adjunts 

- Mostra de plànol itinerari amb llegenda. 
- Mostra de plànol itinerari sense llegenda. 
- Exemples de fitxa de reconeixement de plantes. 
- Full de respostes. 
- Seqüenciació continguts de vegetació 
 
Autoria____________________________________________ _____________________ 
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