
                                        

  

PREPARACIÓ I TAST D’INFUSIONS 
Preparem i tastem infusions de plantes cultivades al Jardí Botànic. Coneixem les propietats             
beneficioses de cada planta i elaborem les nostres pròpies infusions. 
 

1. NIVELLS EDUCATIUS 

 
Educació primària i ESO.  
 

2. TEMPORITZACIÓ 

 
1h 30min. 
 

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN EN L’ACTIVITAT 

 

Competències 
transversals 

Comprendre les relacions que s’establei- xen entre les societats i el seu 
entorn i fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi am- 
bient, fer un consum racional i responsable i protegir la salut. 
Desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la 
informació, predir i prendre decisions 

 
 
 
 
 
 
 
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.8 Prendre decisions sobre higiene i salut amb 
coneixements científics per a la prevenció i el 
guariment de malalties.  

Competències específiques secundària 

Àmbit 
cientificotecnològic 

-C. 4 Identificar i resoldre problemes científics 
susceptibles de ser investigats 
en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la 
realització i la comunicació d’investigacions 
experimentals 
-C. 12 Adoptar mesures de prevenció i hàbits 
saludables en l’àmbit individual i social, 
fonamentades en el coneixement de les estratègies 
de detecció i resposta del cos humà 



                                        

 

4. CONTINGUTS 

 
4.1. Continguts de l’activitat 
- Observació de la vegetació per identificar-ne les diferències. 
- Observació a ull nu de la vegetació en el seu medi natural. 
- Estudi de les propietats de les plantes medicinals. 
- Elaboració d’infusions. 

 

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

 
 
 
 
 

Continguts clau 

Educació per 
a la salut. 

-Consciència de la repercussió dels agents químics de pomades i 
medicines per a la nostra salut. 
-Valoració dels remeis naturals com a model de fàrmac. 
-Consum responsable. 

Fases d’una 
investigació. 

- Els instruments d’observació i mesura, normes per al seu ús, 
mesures de seguretat. 
- La recollida de dades: rigor i fiabilitat. 
- L’anàlisi de resultats. 
-L’elaboració de conclusions, síntesis. (dintre de les fases d’una 
investigació) 
-Utilització dels mecanismes de la participació activa, la cooperació 
i el diàleg en la construcció de tasques comunes i en la resolució 
de conflictes. 

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. 
-Relació entre funcions vitals i estructura de plantes,. 
-Classificació dels diferents grups de 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. 
-Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball 
d’investigació sobre un tema rellevant de l’entorn. 

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

Continguts de 
l’àrea de l’àmbit 
cientificotecnolò
gic 

Fases d’una 
investigació.  

-Disseny d’un procediment experimental. 
-El treball al laboratori. 

Funció de 
relació. 
Resposta 
immunitària. 

-Les respostes del cos. 
-Ciència, salut i estils de vida. 

 



                                        

 

5. OBJECTIUS 

 
- Conèixer les principals propietats de les plantes que utilitzarem per a les infusions. 
- Usar diverses plantes com a base per a l’elaboració d’infusions.  
- Elaborar infusions totalment naturals. 
- Valorar els beneficis dels productes naturals.  
 

6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
Anirem a la sala polivalent/laboratori del Centre de Flora situat a l’entrada del poble. Coneixerem les                
diverses plantes que utilitzarem per a fer les infusions, les seves propietats i el procediment               
d'assecatge. Elaborarem les nostres pròpies infusions i en realitzarem un tast. Podem fer-ne per              
prendre a l’alberg després de sopar. A més, cada alumne se n’endurà una mostra. L’activitat va                
acompanyada d’un dossier de treball. 
 

7. OBSERVACIONS 

 
Activitat a realitzar tot l’any. 
Recomanem combinar l’activitat amb l’itinerari de Plantes medicinals de la Vall de La Mola o amb la                 
visita al Jardí Botànic per observar les plantes en l’entorn natural. 
 


