
                                        

  

CONFECCIÓ D’UN HERBARI 
Estudi de la riquesa i varietat de flora autòctona de la zona. 

 

1. NIVELLS EDUCATIUS 

 
Recomanat per a cicle mitjà i superior d’Educació primària, ESO i batxillerat.  
 

2. TEMPORITZACIÓ 

 
4h 
 

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN EN L’ACTIVITAT 

 

Competències 
transversals 

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

- Fer un ús responsable dels recursos 
naturals, tenir cura del medi ambient. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Competències 
específiques de 
matèries/àrees 

Competències específiques primària 

Àmbit coneixement del medi - C.1 Plantejar-se preguntes sobre el medi, 
utilitzar estratègies de cerca de dades i 
analitzar resultats per trobar respostes. 
- 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 
- El paisatge de l’entorn proper: reconeixement dels elements naturals i humanitzats i l’impacte de 
l’activitat humana en el paisatge. 
- Els principals arbustos, arbres i plantes autòctons. 
- Identificació i classificació de plantes de la zona. 

 

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

 
 
 
 
 

Continguts 
clau 

Biodiversitat i 
sostenibilitat: 

-Observació, utilitzant mètodes directes i indirectes, 
d’organismes i d’objectes inerts, per identificar- ne les 
diferències. 
-Observació a ull nu d’un organisme en el seu medi natural.  
-Plantes de l’entorn.  
-Classificació segons diferents criteris observables. 
 

Ecosistema i 
paisatge: 

- els ecosistemes de muntanya 
- els elements naturals i antròpics d’un paisatge 

Continguts 
específics de 
l’àrea de 
coneixement 
del medi 
natural 

Cicle mitjà i 
Cicle superior 

-Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació 
d’animals i plantes i relacionant aquests amb els seus hàbitats. 
-Classificació dels diferents grups d’animals i plantes de l’entorn 
proper. Ús de claus dicotòmiques senzilles. 
-Interès per l’observació, cura i protecció d’animals i plantes de 
l’entorn proper, i prevenció dels pos- sibles riscos. 

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

Continguts de 
l’àrea de 
l’àmbit 
cientificotecn
ològic 

Model 
d’ecosistema 

-Interacció entre els subsistemes de la terra i l’activitat humana 
-identificació i classificació de la vegetació autòctona. 

Model del canvi 
geològic. 

-Els processos geològics 
-Interacció entre els subsistemes de la terra i l’activitat humana 

Impactes 
mediambientals 
de l’activitat 
humana.Recursos 
naturals. 

-Processos de recol·lecció de plantes. 
-Processos de confecció d’un herbari: recol·lecció, assecatge i 
classificació. 

 
 
 
 



                                        

 

5. OBJECTIUS 

 
- Reconèixer i classificar els arbres, arbustos i plantes de la vall. 
- Recollir mostres de la flora autòctona. 
- Valorar la importància de respectar i protegir el medi. 
- Participar activament en el treball en grup. 
- Valoració crítica de l’acció de l’home en l’entorn. 
- Confecció d’un herbari per a l’escola. 
 

6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
Itinerari per la Carrerada d’en Miquel, camí en el qual podem recollir les mostres per a la confecció de                   
l’herbari. Les durem a assecar per al dia següent confeccionar l’herbari per a l’escola. Ho farem a la                  
sala polivalent del Centre de Flora i serà un treball col·laboratiu i en gran grup. 
 

7. OBSERVACIONS 

 
Activitat a realitzar preferiblement a la tardor (setembre i octubre) o a la primavera 
(d’abril a juny).  
Cal portar roba i calçat adequat a l’època de l’any.  
S’ofereix per a estades de com a mínim tres dies ja que en necessitem un per la recollida de mostres,                    
un altre de temps d’assecatge i un últim per a la confecció de l’herbari al taller. 


