
                                        

  

VISITA ALS OBRADORS ARTESANS D’OSSERA 
Descobrim el poble d’Ossera i els principals obradors artesans de formatges, melmelades i remeis              
naturals. 

 

1. NIVELLS EDUCATIUS 

 
Cicle superior d’Educació primària i ESO.  
 

2. TEMPORITZACIÓ 

 
Tot un dia. Dinar de picnic. 
 

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN EN L’ACTIVITAT 

 

Competències 
transversals 

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

 
 
 
 
 
 
 
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. 3 Interpretar l’espai a partir dels 
elements del territori i de les seves 
representacions per situar- s’hi i 
desplaçar-s’hi 

Competències específiques secundària 

Àmbit social -C. 2. Aplicar els procediments de la 
recerca històrica a partir de la formulació de 
preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar 
el passat. 
-C. 5 Explicar les interrelacions entre els 
elements de l’espai geogràfic, per gestionar 
les activitats humanes en el territori amb 
criteris de sostenibilitat. 

 
 



                                        

 

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. 
- Elaboració artesanal de formatges. 
- Elaboració artesanal de melmelades. 
- Elaboració artesanal de productes amb plantes remeieres. 
- L’activitat econòmica al món rural. 

 

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

 
 
 
 
 

Continguts 
clau 

Entorn, tecnologia 
i societat 

-Valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les 
condicions de vida i en el treball. 

6. Ecosistema i 
paisatge: 

- Els elements naturals i antròpics d’un paisatge 
- Aplicació de nocions de canvi i continuïtat en els paisatges 

Continguts 
específics de 
l’àrea de 
coneixement 
del medi 
natural 

Cicle mitjà i 
Cicle superior 

-Interès per la observació i la generació de preguntes 
científiques... 
-El patrimoni cultural com a herència rebuda del passat,  

-L’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per          
comprendre la societat en què vivim. 

-Interès per l’observació, cura i protecció d’animals i plantes de 
l’entorn proper. 

-Procedència geogràfica i activitat econòmica dels avantpassats       
propers. 

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

Continguts de 
l’àrea de 
l’àmbit social 

Vincles entre el 
passat, el present 
i el futur. 

-Analitzar diversos elements del patrimoni cultural, per valorar 
l’herència rebuda del passat i fomentar-ne la conservació. 
-Activitats econòmiques al món rural. 

 Model 
d’ecosistema 

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

 
 
 
 



                                        

 
 

5. OBJECTIUS 

 
-Analitzar i descriure elements naturals i humanitzats del paisatge de l’entorn proper. 
-Valorar el procés de l’elaboració artesana de productes pel consum. 
-Entendre l’activitat econòmica als pobles de muntanya. 
-Aprendre el funcionament dels obradors de formatges, remeis i melmelades. 
 

6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
Sortida des de Tuixent sobre les 9, arribada a Ossera a les 9:45. Activitat de descoberta del poble, visita                   
als obradors de formatges, els obradors de remeis i productes elaborats amb plantes i l’obrador de                
melmelades i tast. Dinar de picnic i finalment ruta de les plantes d’Ossera. Al voltant de les 16h, tornada                   
a Tuixent. 
 

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.  
Activitat per a estades amb l’autocar des de Tuixent inclòs en el preu. (L’accés al poble és difícil, per                   
aquest motiu només es fa amb la nostra companyia d’autocars la qual realitza l’itinerari              
habitualment). 
 


