
                                        

  

POMADA DE CALÈNDULA 
Descobrim les plantes dels voltant de Tuixent i dels Països Catalans, des de la seva vessant més                 
etnogràfica estudiant-ne els usos i aplicacions, centrant-nos en les particularitats d’una flor molt             
concreta, la calèndula (Calendula officinalis).  
 

1. NIVELLS EDUCATIUS 

 
Educació primària i ESO.  
 

2. TEMPORITZACIÓ 

 
1h / 1h 30min. 
 

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.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. 
- Utilització de textos escrits i audiovisuals com a font d’informació i d’aprenentatge.  
 

 

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. 
 

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, 
concretament la calèndula. 
-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. 
-Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva 
interacció amb el medi. 
-Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball 
d’investigació sobre un tema rellevant de l’entorn. 
-Estratègies per al treball en xarxa. 
 



                                        

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

Continguts de 
l’àrea de 
l’àmbit 
cientificotecn
ològic 

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 

 
- Identificar la calèndula entre les diferents varietats de plantes florals similars. 
- Conèixer les principals propietats de la calèndula. 
- Ressenyar els diferents usos històrics d’aquesta planta. 
- Usar la calèndula com a base per a l’elaboració d’una pomada.  
- Combinar bases greixoses per a l’elaboració de la pomada.  
- Definir les principals virtuts de la cera d’abella.  
- Elaborar un pomada totalment funcional i natural.  
 

6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
Recomanem realitzar l’activitat en grups reduïts. En funció del nombre d’alumnes haurem de realitzar              
dues activitats simultànies dividint el grup en dues meitats. Habitualment un grup visita el museu de les                 
trementinaires mentre l’altre grup fa la pomada i després canviem. 
 
Anirem a la sala polivalent/laboratori del Centre de Flora situat a l’entrada del poble. El que farem és                  
veure un breu vídeo amb els trets més característics de la calèndula i seguidament anirem al parterre                 
on la tenim plantada (excepte els mesos d’hivern). Recollim la Calèndula i prepararem la recepta per a                 
fer la pomada. Cada alumne crearà el seu propi ungüent que es podrà endur a l’escola. La darrera fase                   
de l’activitat és l’etiquetatge de la pomada. L’activitat va acompanyada d’un dossier de treball. 
 

7. OBSERVACIONS 

 
Activitat a realitzar tot l’any tot i que la recollida de la flor del parterre a l’hivern no es fa. 
Cal portar roba i calçat adequat a l’època de l’any.  
Per a grups nombrosos recomanem combinar l’activitat amb la visita al museu de les trementinaires. 
 


