Carboners venent carbó a Palma

ELS CARBONERS
CAMP D’APRENENTATGE ORIENT
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ELS CARBONERS
Una vida molt dura. Més de mig any vivint al bosc
produint carbó. Aprendràs el procés per fer-ne, com
era la seva vida i l’ecosistema del qual es treia aquest
producte tan necessari pels nostres repadrins.
Prepara’t a posar-te en la pell d’un carboner.
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Llogaret d’Orient

INTRODUCCIÓ
A les muntanyes que envolten la vall d’Orient hi trobam nombrosos
rotlos de sitja. En ells s’hi produia el carbó. Sabeu què és? Sabeu
per a què el feien servir?

Haureu de treballar en grup i elaborar les activitats conjuntament.
Pensau que com a treball en equip la nota de cada membre és la
nota que rebreu individualment.

Molts de voltres segur que ho sabeu.

Com a equip treballau per aconseguir realitzar totes les activitats i
treurer-ne el màxim profit possible.

El bosc característic d’aquest indret és l’alzinar. En aquest projecte
hauràs de comparar el bosc de la comuna de Lloret amb el bosc
que hi ha a Orient.

Endavant!

A més hauràs d’estudiar la vida del carboner i com es produia el
carbó.
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1. ESTUDI DE LA COMUNA
Cerca què és un ecosistema. Veuràs que a tot ecosisitema hi ha
d’haver un equilibri. Investiga quins són els factors favorables que
influeixen en el tipus de vegetació que ens trobam a la comuna.
FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA VEGETACIÓ DE LA

En el següent enllaç trobaràs informació sobre la comuna de Lloret.
Cerca l’apartat de flora i fauna i llegeix.
http://www.ajlloretdevistalegre.net/wms/ofo/imgdb//archivo_doc2559
13.pdf
Visitau la comuna i completau la següent taula:

COMUNA
VEGETACIÓ QUE TROBAM A LA COMUNA
ARBRES

ARBUSTS

HERBES/LIANES
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2. EL PI.
Cercau informació sobre el pi. Tipus d’arrels, fulles, tronc, alçada
que pot arribar a tenir. On podem trobar pins apart de Lloret.
Que obtenim del pi i qualsevol altra cosa que penseu que pugui
ser interessant.
A un full DIN-A3 dibuixau un pi amb l’arrel i a mode de póster
informatiu hi anotau la informació que heu cercat. Pensau en la
netedat.

Torrent d’Orient
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3. L’ALZINAR.
L’alzinar és un tipus d’ecosistema molt característic del clima
mediterrani; és un bosc d’alzines espès i ombrívol, que reté la
humitat del sotabosc, la qual cosa facilita el creixement de molts
d’arbusts, herbes i fongs. A les Balears en trobam a alguns indrets
humits de Mallorca i Menorca. L’alzina (Quercus ilex) és un arbre
perennifoli que té les fulles dures coriàcies amb pocs estomes i
amb els marges dentats; presenta sempre flors masculines i
femenines al mateix arbre, i després de la fecundació es forma el
fruit, l’aglà.

Pas de s’Escaleta
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Cercau informació sobre l’alzina. Dimensions, com són les fulles,
característiques de les fulles, que n’obtenim, i tot el que trobis
adient a aquest arbre característic de la serra de Tramuntana.
Tornau a fer un cartell informatiu tamany Din-A3 sobre l’alzina.

4. ELS CARBONERS.

Llegeix el següent document:

Mirau el següent vídeo:

http://campsdaprenentatgeib.org/web/orient/wp-content/uploads/sit
es/7/2015/03/Quadernet-sitges-i-carboners.pdf

https://www.youtube.com/embed/_jr5y2VEeng?hl=ca&fs=1%22
En haver-lo vist a un full Din-A3 creau un còmic explicant les parts
per elaborar carbó.
Imprimiu i emplenau entre tots la següent fitxa:
http://campsdaprenentatgeib.org/web/orient/wp-content/uploads/sit
es/7/2015/03/Fitxacarbo.pdf
Mirau el següent vídeo:
https://www.youtube.com/embed/WVG-frfISn0?hl=ca&fs=1%22

Llegeix el següent conte:
http://campsdaprenentatgeib.org/web/orient/wp-content/uploads/sit
es/7/media-from-ftp-tmp/contealzina.pdf
El conte que heu llegit consta de 12 pàgines. Cada grup n’haurà
d’inventar un el qual els protagonistes siguin una família de
carboners. Ha de tenir un mínim de 5 pàgines i un màxim de 10.
Heu de seguir el mateix esquema que el conte que heu llegit, a
cada pàgina un dibuix que representi el que en ella s’escrigui. El
dia de la visita a Orient cada grup contarà el seu i s’ajudarà dels
dibuixos que mostrarà als altres. Pensau a plastificar el conte.

Ranxo de carboner
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TASQUES A REALITZAR AL Cd’A ORIENT

GRUP 1

Explicar què
és un ranxo
Explicar les
de carboner i
característiques
Contar conte
els elements
d’un alzinar.
que hi podem
trobar

GRUP 2

Explicar el
Explicar les
procés de
característiques
Contar conte
fabricació del
d’una alzina.
carbó

GRUP 3

Explicar com
Explicar les
era la vida
característiques
dels
d’un pi.
carboners

Contar conte

Salt des Freu
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COM HEM DE FER LA FEINA?
Cada grup es distribuirà l’ordre de les
activitats com vulgui.
En les primeres activitats seria convenient
primer haver visitat la comuna de Lloret i
després realitzar la feina.
A l’hora de fer les explicacions al Camp
d’Aprenentatge cada una d’elles no pot
superar els cinc minuts.
Us distribuïu les expressions orals com
volgueu però tots els membres del grup
n’han de fer una.
Si necessitau alguna aclaració escriviu un
correu electrònic a:
biel@ceipantoniaalzina.com
Heu de fer un dossier amb tota les
activitats realitzades que ha d’estar acabat
abans de la visita al Cd’A orient.
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ELS CARBONERS
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