3 - A UN PAM
DE TERRA
NÚM. PARTICIPANTS
Grup classe.

DURADA
60 minuts.

ESPAI NECESSARI
Espai exterior del Bosc Turull i l’aula.

RECURSOS MATERIALS
- Lupes.
- Paper embalar (no hi és a la caixa).
- Llapis.
- Llapis de colors.

OBJECTIUS
• Identificar i apreciar els petits elements que constitueixen el sòl i el sotabosc.
• Seleccionar i classificar els elements del bosc en textures, formes i colors.

CONTINGUTS DESTACATS
• Les formes i els colors d’objectes menuts i que formen part de l’entorn immediat.
• El mosaic del paisatge que trepitgem i sovint no identifiquem.

E. I.
P4
P5

COM ES FA L’ACTIVITAT?
1. Preparació
Preparem les lupes pels alumnes i el paper d’embalar per a poder agrupar les troballes que anirem fent al llarg de tota l’activitat al Bosc Turull. Es proposa dividir el paper d’emblar en diferents
parts: elements naturals, no naturals, petits, grans, més vells que jo, més joves que jo, que fan
olor, que no en fan, etcètera.

2. Desenvolupament
Per grups de 4/5 alumnes hauran d’anar a buscar diferents elements pel Bosc Turull, prestant
atenció als que ens puguin passar per alt en una mirada ràpida. D’aquesta manera ens podem
fixar en allò que no ens fixem quan fem una passejada habitual. Ens acostem als diferents elements del bosc i així potser n’identifiquem de nous.

3. Avaluació i seguiment
A l’aula ja hi tindrem el paper d’embalar i d’aquesta manera podrem agrupar les diferents troballes. Ajudem a la participació de tots els membres del grup fent preguntes i deixant el temps de
resposta suficientment llarg per tots els alumnes.

SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
Els educadors poden fer fotografies de diferents elements succeptibles d’observació i classificació. Han de participar de l’activitat de la mateixa manera que els alumnes però, a més a més, han
d’animar a buscar elements nous, fent sortir els alumnes de la seva “zona de comfort”. Amb les
seves aportacions i imatges (fotografies) enriquiran la posada en comú als murals (paper embalar).

PER SABER-NE MÉS
www.fotografsnatura.blogspot.com

