
UNITAT DIDÀCTICA 1 PRIMÀRIA: L’OFICI DE LES TREMENTINAIRES 
 

SABER SABER FER SABER SER 

-La figura de les trementinaires. 
-Les plantes com a matèria primera de molts 
remeis, encara avui dia. 
-El nom d’algunes plantes. 

-Explicació d’un conte 
-Elaboració, en grup, de pomada de calèndula. 
-Confecció d’un herbari senzill / mural de síntesi. 

-Els remeis naturals per a la nostra salut. 

 
 

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

ACTIVITATS COMPETÈNCIES 
ÀMBIT C. DE MEDI 

 COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES  

CONTINGUTS 
CLAU 

ACTIVITATS 
D'APRENENTATGE 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

GRAU 
ASSOLIMENT 

-Conèixer l’ofici de 
les trementinaires a 
partir dels 
personatges d’un 
conte. 
-Valorar el paper de 
la dona en la societat 
d’abans i d’ara. 

Dimensió món 
actual: 1,2. 
Dimensió 
tecnologia i vida 
quotidiana: C9 

-Coneixement i 
interacció amb el 
món físic  
-Social i ciutadana. 
-Artística i cultural. 
-Comunicativa i 
lingüística. 

-L’ofici de les 
Trementinaires 
-Els 
avantpassats 
de la Vall. 
-El paper de la 
dona. 

SESSIÓ 1: Explicació 
del conte “La 
trementinaire de les 
nenes rosses”, sabent 
que els personatges 
són basats en persones 
que existeixen. 

-Coneix l’estructura del 
conte. 
-Reconeix els 
personatges principals 
del conte. 
-Segueix el fil de la 
història. 
-Escolta. 
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-Conèixer l’ofici de 
les trementinaires a 
partir dels 
personatges d’un 
conte. 
-Relacionar la l’ofici 
de les trementinaires 
amb algunes plantes 
remeieres. 
-Gaudir dels jocs. 

Dimensió món 
actual: 1,2. 
Dimensió 
tecnologia i vida 
quotidiana: C9 

-Coneixement i 
interacció amb el 
món físic  
-Social i ciutadana. 
-Comunicativa i 
lingüística. 

-L’ofici de les 
Trementinaires 
-Els 
avantpassats 
de la Vall. 
-Canvis en el 
temps. 
-Economia al 
món rural. 
-El paper de la 
dona. 

SESSIÓ 2: Recordem 
el conte i introduïm la 
temàtica de les plantes 
medicinals mitjançant 
jocs:  
joc1- MEMÒRIA  
joc2-  LES CAPSES 
DELS SENTITS. 

-Coneix l’estructura del 
conte i en reconeix els 
personatges principals  
-Segueix el fil de la 
història. 
-Escolta. 
-Entén la dinàmica dels 
jocs. 
-Gaudeix jugant. 
-Planteja preguntes 
sobre la temàtica i/o 
mostra interès. 
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OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

ACTIVITATS COMPETÈNCIES 
ÀMBIT C. DE MEDI 

COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES  

CONTINGUTS 
CLAU 

ACTIVITATS 
D'APRENENTATGE 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

GRAU 
ASSOLIMENT 

-Aprofundir en el 
coneixement de 
l’ofici de les 
trementinaires a partir 
dels personatges 
d’un conte. 
-Valorar el paper de 
la dona en la societat 
d’abans i d’ara. 
-Comprendre els 
orígens de la 
medicina actual. 
-Saber el poble on 
estem: Tuixent. 

Dimensió món 
actual: C1,C2,C3. 
Dimensió salut i 
equilibri personal: 
C8 
Dimensió 
tecnologia i vida 
quotidiana: C9 

-Coneixement i 
interacció amb el 
món físic  
-Social i ciutadana. 
-Artística i cultural. 
-Comunicativa i 
lingüística. 
-Audiovisual. 

-L’ofici de les 
Trementinaires 
-Els 
avantpassats 
de la Vall. 
-Canvis en el 
temps. 
-Economia al 
món rural. 
-El paper de la 
dona. 

SESSIÓ 3: Activitats a 
l’EdA de Tuixent: 
- visita al museu de les 
trementinaires. 
- visita al jardí botànic 
de les trementinaires. 
- elaboració de pomada 
de calèndula. 
*En funció de l’estada 
coordinarem quines 
activitats es realitzen 
definitivament. 

L’avaluació de les 
activitats a l’EdA s’inicia 
fent una valoració de la 
pròpia activitat per part 
dels mestres i els 
alumnes que acollim 
contemplant els 
continguts de les 
activitats i la repercussió 
en els aprenentatges 
dels alumnes un cop 
finalitzada la UD. 
-Gaudeix amb el treball 
de camp. 

Disposició 
per aprendre, 
experimentar, 
manipular, 
observar, 
treballar en 
equip, etc. 

-Posar en comú les 
informacions 
recollides al llarg de 
les sessions. 
-Classificar el 
material recollit 
durant l’estada a 
l’EdA.. 
-Realitzar un mural 
senzill de síntesi. 
 

Dimensió món 
actual: C1,C2,C3. 
Dimensió salut i 
equilibri personal: 
C8 
Dimensió 
tecnologia i vida 
quotidiana: C9 

-Coneixement i 
interacció amb el 
món físic  
-Social i ciutadana. 
-Artística i cultural. 
-Comunicativa i 
lingüística. 

-L’ofici de les 
Trementinaires 
-Els 
avantpassats 
de la Vall. 
-Canvis en el 
temps. 
-Economia al 
món rural. 
-El paper de la 
dona. 
-Plantes i 
remeis naturals 

SESSIÓ 4: Cloenda de 
la UD, comiat dels 
personatges del conte, 
posada en comú dels 
materials recollits a 
l’EdA i de tot allò que 
hem parlat i elaboració 
en grup d’un mural de 
síntesi. 

-Té nocions sobre les 
trementinaires i el seu 
ofici. 
-Té nocions sobre les 
propietats de guarir de 
les plantes. 
-Participa activament en 
l’elaboració del producte 
final. 
-Ha gaudit del procés. 
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TASQUES O 
ACTIVITATS PER A 
L’ADQUISICIÓ DE 

LES COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESSIÓ 1: ACTIVITATS PRÈVIES 

Presentem el conte: La Trementinaire de les nenes rosses. Expliquem als alumnes que tenim un conte nou amb uns personatges                    
entranyables. Podem introduir la història utilitzant les titelles, interactuant amb els alumnes, plantejant preguntes com: Sabeu que vol dir                   
trementinaire?, etc. Explicarem el conte, podem enganxar la seqüència d’imatges en ordre i deixar-la penjada a la classe per a que els                      
nens la puguin anar mirant i consultant. Podem incloure el conte a la dinàmica apadrinament lector si és que l’escola en fa.  

Parlem dels personatges del conte. Utilitzarem les titelles i les imatges de les persones que van inspirar el conte per a que els 
alumnes tinguin present que tot i que la història és fictícia, els personatges sí van existir (de fet, algun encara viu). 

SESSIÓ 2: ACTIVITATS PRÈVIES 

Tornem a explicar el conte: La Trementinaire de les nenes rosses. amb una dinàmica similar a la sessió 1. Aquesta vegada, però, 
ens centrem no tant en els personatges sinó en l’activitat / ofici que realitzaven: elaboració i venda de productes curatius fets amb 
plantes medicinals. Podem plantejar preguntes com: Abans hi havia farmàcies? Els medicaments d’ara estan fets amb plantes? Totes 
les plantes curen? etc. 

Jocs: Memòria. Podem crear dos espais de treball, per tant, dividirem el grup en dues meitats o farem petits grups i deixarem que 
juguin amb els jocs de memòria de les plantes i les trementinaires 

Jocs: Les capses dels sentits, un toca toca d’olors. Haurem de relacionar les capses de plantes amb els saquet d’olor corresponent i 
la imatge amb el nom de la planta. 

SESSIÓ 3: ACTIVITATS A L’EDA DE TUIXENT 

Visita al museu de les Trementinaires. Visita guiada al museu de les trementinaires el qual està ambientat en una antiga casa de 
trementinaire. Projecció d’un audiovisual, taulell interactiu amb plantes i remeis originals i quadern de treball de camp de suport. Ho 
relacionarem amb el conte. OPCIÓ A COMPRAR EL CONTE ORIGINAL 

Visita al Jardí Botànic de les Trementinaires. Situat a l’entrada del poble, petit circuit amb les plantes medicinals de la vall 
organitzades en reproduccions del seu hàbitat: roca, marges, bosc i torrent. Quadern de treball de camp de suport. 

Elaboració de pomada de calèndula. A la sala laboratori del centre de flora. Observarem i recol·lectarem calèndula i el·laborarem 
entre tots una pomada (un potet per a cadascú) amb la flor macerada, oli i cera d’abella. Farem una etiqueta. 

SESSIÓ 4: ACTIVITATS DE CLOENDA 

Exposició a l’escola: Les Trementinaires de Tuixent. Reunirem tota la informació i material i en gran grup anirem fent un mural de 
síntesi amb tot el que hem après, des dels personatges del conte, les plantes remeieres, fotografies que tinguem, una paradeta amb les 
pomades de calèndula, mostres de plantes, etc. Es pot penjar a l’aula o al passadís. 

 



 
 

AVALUACIÓ Avaluació formativa: supervisió continuada de l’alumne mitjançant l’observació i la realització de les activitats 
plantejades. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIALS I ALTRES 
RECURSOS  

SESSIÓ 1 

Conte La Trementinaire de les nenes rosses (Autor: Isidre Domenjó / Il·lustradora: Carme Invernón) 
Titelles per explicar el conte. 
Imatges de les trementinaires sobre les quals es basa el conte. 

SESSIÓ 2 

Conte La Trementinaire de les nenes rosses (Autor: Isidre Domenjó / Il·lustradora: Carme Invernón) 
Titelles per explicar el conte. 
Imatges de les trementinaires sobre les quals es basa el conte. 
El joc de memòria de plantes medicinals de la vall. 
El joc de les capses dels sentits, un toca-toca d’olors amb mostres d’algunes de les plantes remeieres que coneixerem 
a l’EdA. 

SESSIÓ 3 - ESTADA A L’EDA 

L’Estada pot ser des d’una sortida d’un dia a una estada de cinc dies. En funció d’això realitzarem més o menys                     
activitats. La UD contempla tres activitats per a una estada de dos dies, totes elles amb el seu dossier de treball de                      
camp que bé es poden completar a l’entorn d’aprenentatge o bé es poden realitzar un cop els alumnes han tornat a                     
l’escola.  

SESSIÓ 4 

-Plafó, cartolines, paper d’embalar o algun tipus de suport per a confeccionar el mural. 
-Material d’oficina, colors, retoladors, pega, etc.  
-Ús de les TIC. 

 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

- Materials molt visuals per a presentar els continguts. 
- Jocs amb els que aprenem a través dels sentits, manipulant i experimentant. 
- Per a adaptacions concretes cal una coordinació centre educatiu-EdA per a dissenyar activitats de suport i/o 

adaptades a les necessitats educatives especials. 

 
 


