
 
EL BOSC I JO  

EXPLICACIÓ:  

 

Amb aquesta activitat es pretén introduir el grup en la vida del bosc mitjançant els sentits. Per  

aconseguir-ho feim un recorregut per la garriga des Pinaret amb algunes aturades on tenen  

lloc diferents activitats:  

 

Observam els estrats vegetals, arbres, arbustos i herbes, tocam els troncs, miram les fulles, els  

colors, les formes, les flors, els fruits... Escoltam els renous del bosc i diferenciam els naturals  

dels artificials. També intentam descobrir els animals que hi ha, observant les restes  

d'excrements, els esquelets, els pèls, les plomes...i a més a més observam els insectes que  

podem trobar davall les pedres.  

 

Per acabar investigam les activitats que les persones fan al bosc i les conseqüències que  

provoquen en l'entorn.  

 

Aquesta activitat va adreçada als cursos d'educació infantil i primers nivells d'educació  

primària, sempre adaptant els continguts a cada nivell i a les programacions del grup amb el  

que es treballa.  

 
 
 
OBJECTIUS:  

 

- Explorar, mitjançant els sentits, les característiques sensorials dels diferents elements del  

bosc.  

- Conèixer les interrelacions entre els elements que el constitueixen.  

- Fomentar l'esperit investigador i l'hàbit d'observació.  

- Potenciar actituds de curiositat i respecte per l'entorn natural.  

 

 

CONTINGUTS:  

 

CONCEPTES:  

-     Els estrats vegetals del bosc  

-     Els animals del bosc  

-     Interrelaccions entre els diferents elements que composen el bosc  

-     Les actuacions humanes i les repercussions a l'entorn  

 

PROCEDIMENTS:  

-     Comparació dels estrats vegetals amb el propi cos  

-     Oïda i reproducció de sons que es produeixen al bosc  

-     Recerca de pistes que delatin la presència d'animals  

-     Recollida i classificació de mostres  

 

ACTITUDS:  

-     Cura i respecte pels animals i per les plantes  

-     Valoració dels beneficis que ens ofereix el bosc  

 



RECURSOS:  

 

-     Fitxes didàctiques de suport  

-     Càmera de fotos i gravadora  

-     Bosses, pots de vidre, etiquetes, lupes i llapis de colors  

-     Guies senzilles de plantes, aus, insectes 

 


