
                                        

  

VISITA AL CENTRE DE FLORA 
Estudi de la vegetació autòctona i característica del Parc Natural Cadí-Moixeró.. 

 

1. NIVELLS EDUCATIUS 

 
Educació primària, ESO i batxillerat. 
 

2. TEMPORITZACIÓ 

 
1 hora. 

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN EN L’ACTIVITAT 

 

Competències 
transversals 

 Competència en el 
coneixement i la interacció amb 
el món físic. 

Competència per a interpretar el món i 
desenvolupar una mirada crítica i un 
compromís personal en la defensa del medi 
ambient, la conservació del patrimoni 
natural i cultural i la cerca d’una societat 
més justa. 

 
 
 
Competències 
específiques de 
matèries/àrees 

Competències específiques primària 

Àmbit coneixement del medi - C.2 Interpretar el present a partir de 
l'anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg 
del temps, per comprendre la societat en 
què vivim. 
-C.4 Analitzar paisatges i ecosistemes 
tenint en compte els factors socials i 
naturals que els configuren, per valorar les 
actuacions que els afecten. 

Competències específiques secundària 

Àmbit cientificotecnològic -C.2 Identificar i caracteritzar els sistemes 
biològics i geològics des de la perspectiva 
dels models, per comunicar i predir el 
comportament dels fenòmens naturals. 
-C. 11 Adoptar mesures amb criteris 
científics que evitin o minimitzin els 
impactes mediambientals derivats de la 
intervenció humana. 



                                        

 

4. CONTINGUTS 

 
4.1. Continguts de l’activitat 
- Característiques de la flora del parc natural del Cadí-Moixeró. 
- Les herbes remeieres. 
- Vincles amb l’’ofici de les trementinaires. 
 

Relació de continguts de l’activitat amb el currículum de l’etapa educativa: PRIMÀRIA 

 
 

 
 
 
 
Continguts clau 

Canvis i 
continuïtats en 
el temps 
 

-Plantejament de preguntes a partir d’observacions. 
-Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o 
col·lectius de la història al llarg del temps i valoració de la seva 
aportació al patrimoni i a la cultura. 
-Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn 
proper, a partir del treball cooperatiu, i comunicació de la 
informació per mitjà dels recursos de les TIC, mostrant valoració 
i respecte per les manifestacions del patrimoni. 

Ecosistema i 
paisatge 

-Observació, utilitzant mètodes directes i indirectes, 
d’organismes i d’objectes inerts, per identificar- ne les 
diferències 
-Animals i plantes de l’entorn. Classificació segons diferents 
criteris observables. 

Continguts 
específics de 
l’àrea de 
coneixement 
del medi 
natural, social i 
cultural. 

Cicle mitjà i 
Cicle superior 

-Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament 
de qüestions i problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el 
treball cooperatiu i a partir de l’experimentació i l’ús de diferents 
fonts d’in- formació. Argumentació oral i escrita de les propostes 
de solució. 
-Descoberta i valoració del patrimoni comarcal, social i cultural 
-Utilització de material i tècniques específiques de laboratori 
tenint en compte les normes d’ús i de seguretat. 
-Activitats econòmiques relacionades amb la cria d’animals i el 
cultiu de plantes. 
-Relació entre funcions vitals i estructura d’alguns animals, 
plantes i fongs. 

Relació de continguts de l’activitat amb el currículum de l’etapa educativa: SECUNDÀRIA 

Continguts de 
l’àrea de l’àmbit 
cientifico- 
tecnològic 

continguts clau -Impactes mediambientals de l’activitat humana. 
-Ecologia i medi ambient. 
-Classificació de la flora autòctona. 
 



                                        

 
 

5. OBJECTIUS 

 
- Descobrir la diversitat de la flora i la fauna del Parc Natural del Cadí-Moixeró i entendre la seva                   
importància. 
- Aprofundir en les matèries primeres que ens aporta cada planta, arbre o arbust. 
- Entendre les causes socials i econòmiques que van donar l’aparició de l’ofici de les Trementinaires. 
- Identificar i reconèixer les plantes medicinals que utilitzaven i les seves aplicacions. 
 

6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
L’activitat es desenvolupa dins les instal·lacions del Centre de Flora del Parc Natural Cadí-Moixeró              
situat a l’entrada del poble. Es tracta de realitzar un recorregut guiat pel museu. 
 

7. OBSERVACIONS 

 
Activitat a realitzar tot l’any. 
Es recomana completar l’activitat amb algun dels tallers que oferim i que es duen a terme a la sala 
polivalent del Centre de Flora. 


