
                                        

  

RUTA DE LES PLANTES MEDICINALS DE LA VALL DE LA MOLA 
Descoberta pel recorregut de les plantes remeieres que utilitzaven les trementinaires. 

 

1. NIVELLS EDUCATIUS 

 
Cicle inicial d’Educació primària amb adaptacions i cicle mitjà i superior d’Educació primària, ESO i 
batxillerat. 
 

2. TEMPORITZACIÓ 

 
Matí sencer o tot un dia si es combina amb altres activitats com l’activitat de rastres o l’arborètum a 
Planells de Sastró. 
 

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.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. 
 



                                        

Competències 
específiques de 
matèries/àrees 

Àmbit social - C.5 Explicar les interrelacions entre els 
elements de l’espai geogràfic, per gestionar 
les activitats humanes en el territori amb 
criteris de sostenibilitat 
- C.7 Comprendre i valorar el nostre món a 
partir de les arrels culturals que l’han 
configurat 
- C.8 Analitzar les manifestacions culturals i 
relacionar-les amb els seus creadors i la 
seva època, per interpretar les diverses 
visions i la seva finalitat 

 
 

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 remeieres de la zona  
- La vida a la muntanya. 
- Les herbes remeieres. 
- L’ofici de les trementinaires. 
 

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

 
 
 
 
 

Continguts 
clau 

 Biodiversitat i 
sostenibilitat: 

 Els éssers vius: classificació, funcions i adaptació al medi 

Ecosistema i 
paisatge: 

- els ecosistemes 
- els cicles de la matèria i els fluxos d’energia 
- els elements naturals i antròpics d’un paisatge 

Fases d’una 
investigació: 

- La recollida de dades: rigor i fiabilitat. 
- L’anàlisi de resultats. 
- L’elaboració de conclusions, síntesis. (dintre de les fases d’una 
investigació) 

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 d’alguns animals, 
plantes i fongs. 
-Classificació dels diferents grups d’animals i plantes de l’entorn 
proper. 



                                        

-Claus i guies per a la classificació d’organismes. 
-Interès per l’observació, cura i protecció d’animals i plantes de 
l’entorn proper. 
-Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva 
interacció amb el medi. 
-Descoberta de les propietats específiques de les plantes 
remeieres. 

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’ésser viu -La vida en acció 
-La vida a la terra 

Model 
d’ecosistema 

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

Model del canvi 
geològic. 

-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. 
- Reconèixer i classificar plantes de la vall i les relacions que estableixen amb el medi.  
- Valorar la importància de respectar i protegir el medi. 
- Conèixer la matèria primera de l’activitat com a trementinaire. 
- Participar activament en el treball en grup. 
 

6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
Sortirem del poble caminant fins a l’inici de la Ruta de les Plantes medicinals que puja per la vall de la                     
Mola. Podrem anar observant mentre passegem algunes de les plantes remeieres que recol·lectaven             
les trementinaires. Al llarg de l’itinerari anem trobant cartells indicadors amb les característiques de les               
plantes que ens ajudaran a completar el dossier de treball de camp. Aquest és un recorregut d’ uns                  
4km.  
 

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.  
Recordar que les plantes d’aquest recorregut no són per a la recol·lecció. 


