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A  l’estiu molts boscos catalans es cremen.  
Podem fer alguna cosa per evitar els incendis? 

 

Objectius 

Reflexionar sobre la prevenció dels incendis a través de les causes que el poden generar i 
la repercussió que pot tenir a nivell natural. 
 

Descripció de la proposta 

A través d’un conte tipus Tria la teva aventura, es platejaran diferents opcions a l’alumnat 
sobre possibles accions al bosc. Caldrà triar quines de les accions són més adients i 
respectuoses amb l’entorn per tal d’evitar els incendis. 
Aquesta activitat es farà en grup de 3 persones. Cada integrant tindrà un rol rotatiu. Rols: 
lector (llegeix el text fins que arriben a la situació on han de triar), revisor (revisa que el 
lector estigui llegint correctament i apunta les paraules que no s’entenen), apuntador 
(apunta l’opció triada del dilema presentat i recull el perquè). Un cop s’ha fet aquest pas, 
els rols roten i cadascú pren un nou paper fins a arribar al nou dilema de la història. 
Un cop acabat el conte, els grups exposaran quines accions han fet i a quin desenllaç han 
arribat. Això desembocarà en una conversa on s’establiran quines accions són favorables 
alhora de prevenir els incendis. 
  

Aspectes didàctics i metodològics  

Recomanació: Aquesta activitat es planteja com un joc de pistes. Cadascun dels grups 
hauran de trobar els sobres amagats en un espai exterior ben delimitat (pati, bosc, 
gimnàs, menjador, etc.). Els desplaçaments per trobar aquestes pistes s’hauran de fer 
amb tot l’equip agafat de les mans. Els sobres hauran d’estar numerats i classificats per 
colors, per tal que cada equip agafi només les pistes del color que li toca amb les opcions 
triades. Cada cop que un equip troba una pista ha de notificar-ho al “control” (mestre, 
professor...), per tal que aquest ho anoti i s’evitin trampes, alhora que se’ls orienti cap a la 
propera pista. 

Recursos emprats 

Sobres de colors  

Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi  
Identificació d’accions que prevenen els incendis 
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle superior de primària.  
  

Documents adjunts 

• Material pel professorat 
Instruccions tria l’aventura.pdf 
• Material de treball per a l’alumnat.  

     Tria l’aventura.pdf 
       

Autoria 

Olga Lara i Laura Santamaria 


