L’arborètum al llarg de l’any els ofereix la possibilitat de poder dur a terme
diferents tallers:

Descobrir els arbres
Què són? Com són? Què ens donen?

Aplicacions industrials de la fusta i altres productes del bosc
Fusta, suro, resines i gomes. Fem paper artesanal.

El misteri dels colors de les flors
Com són? Què produeixen? A qui atreuen?

Aprendre a descriure les plantes per poder-les identificar
Introducció a l’ús de claus dicotòmiques per identificar arbres, arbustos i
enfiladisses.

N’esteu segurs que les plantes no caminen?
Descobrir les estratègies de dispersió de les plantes

A continuació trobaran la informació detallada de cadascun dels cinc tallers.

El preu dels tallers són de 75 i 100€ per grup (màxim 30 persones).

Per inscriure’s als tallers o per qualsevol dubte que els pugui sorgir, poden ficarse en contacte amb nosaltres mitjançant el següent correu electrònic:
arboretum@pcital.es o per telèfon 973-070-083.

Descobrir els arbres
Què són? Com són? Què ens donen?

Nivell educatiu: Cicle inicial de l’Educació Primària
Durada: 2 hores (amb 20 minuts per esmorzar o descans)
Període ideal: primavera
Material: Dossier, llapis de colors i quadern

Objectius
Situar-se en l’espai, orientar-se prenent els arbres com punts de referència i
desplaçar-s’hi emprant plànols
Observar i descriure les característiques d’elements de l’entorn
Formular-se preguntes, identificar evidències i extreure conclusions a fi de
prendre decisions
Conèixer les funcions d’un Arborètum-Jardí Botànic

Competències
Observació
Treball en equip
Debat
Experimentació
Elaboració d’hipòtesis
Conclusions

Coneixements previs
L’arbre és un ésser viu.
Com s’alimenten les plantes.

Continguts
L’arbre i les seves parts
No tots els arbres són iguals (formes)
Tipus de fulles
Creixement i edat dels arbres. Mesurar un arbre
Funcions dels arbres en la biosfera
Arbres fòssils vivents

Presentació de l’activitat

Desenvolupament de l’activitat

A través d’aquesta activitat es pretén descobrir que tots els arbres
no tenen la mateixa forma, ni el mateix tipus de fulla, durada i
consistència. En definitiva que tenen característiques
morfològiques diferents i que no tots són iguals. Aquest fet
s’explica a partir del medi en el qual viuen, ja que s’adapten per
poder sobreviure i perpetuar la seva espècie.

Els nens disposaran d’un dossier preparat per anotar la informació que vagin obtenint. Els
organitzarem per grups.

Amb aquesta activitat coneixerem les diferents formes dels
arbres, els tipus de fulles que vesteixen les seves capçades i
l’escorça que envolta el tronc, també aprendrem a saber quina
edat tenen, quants anys poden viure i com i fins on poden créixer.
A través d’aquesta activitat i el dossier que l’acompanya, es
pretén respondre a les diferents preguntes que els nens/nenes es
plantegen sobre les arbres.

Introducció
Formulació de preguntes als nens/nenes per obrir un debat sobre els arbres, la seva forma
i les seves parts. S'iniciarà un itinerari per l’Arborètum-Jardí Botànic en el qual es
mostraran alguns arbres a fi d’observar les seves parts, formes de capçada i tipus de fulla
formulant hipòtesi sobre possibles adaptacions, i les seves singularitats.
Desenvolupament
Un cop vist al llarg de l’itinerari diversitat de formes i tipologies diferents de fulles, ens
dirigirem a la roureda d’Amèrica del Nord. En aquest espai es continuarà amb l’activitat a
partir de material de l’Arborètum tot seguint les pautes que marquen els dossiers.
Comunicació dels resultats i conclusions
Un representant de cada grup i per torns explicarà a la resta de companys de la classe els
resultats obtinguts en les observacions i indagacions i formularà les conclusions.

Textos: J.A. Conesa Mor, C.J. del Arco García, M. Mor Gibert
Dibuixos. J.A. Conesa Mor

Octubre 2014

Gener 2015

Aplicacions industrials de la fusta i altres productes del bosc
Fusta, suro, resines i gomes. Fem paper artesanal

Nivell educatiu: 1r i 2on de l’Educació Secundària Obligatòria
Batxillerat
Durada: 2 hores (amb 20 minuts per esmorzar o descans)
Període ideal: abril-novembre
Material: Dossier, llapis de colors

Objectius
Descobrir la diversitat morfològica i adaptativa d’algunes plantes
Conèixer les aplicacions de les plantes com a subministradores de matèria
primera a la indústria
Identificar tipus de fusta i conèixer algunes propietats i aplicacions
Descriure el procés de fabricació del paper

Competències
Observació
Treball en equip
Debat
Experimentació
Conclusions

Coneixements previs
Estructura interna de la tija. Creixement
Escorça, albeca, duramen i medul·la

Continguts
Morfologia i adaptacions de les plantes
Fusta, suro, resines i gomes
Indústria de la fusta
Aplicacions industrials de les plantes: el paper

Presentació de l’activitat

Desenvolupament de l’activitat

El bosc és una font molt variada de recursos molt importants. És el
principal ecosistema d’on des de temps prehistòrics l’ésser humà ha
obtingut productes necessaris per la seva subsistència: caça, fruits,
bolets, plantes, fusta, vestits, etc. L’aprofitament del bosc no obstant
això, ha anat canviant en el decurs dels temps variant la importància
dels productes que ha obtingut segons les necessitats de cada
període.

Els nens/nenes i joves disposaran d’un dossier preparat a fi de poder anotar la
informació que vagin obtenint. Els organitzarem per grups.

En aquesta activitat us volem mostrar una representació de productes
forestals que durant molts segles han estat aprofitaments tradicionals
d’explotació forestal. Són el suro, resines, gomes i fusta. Aquesta
darrera la tractarem segons les seves propietats i la reunirem en dos
conjunts: dures i toves. D’altra banda es considerarà també la fusta en
la construcció i els seus derivats com ara el paper i el cartró.

Introducció
Formulació de preguntes als nens/nens i joves per obrir un debat sobre els arbres i les
seves parts, incidint sobre aquells òrgans susceptibles de subministrar matèria
primera a la indústria (alimentació, cosmètica, fusta). S’iniciarà l’itinerari previst en el
qual es mostraran arbres que subministrin diversos productes forestals susceptibles
de proveir a la indústria.

El taller combinarà una visita a l’Arborètum a fi de descobrir arbres subministradors
de matèria primera a la indústria de la fusta, suro, resines i gomes. Després es passarà
a l’aula taller a fi de completar alguns continguts amb material per poder ser observat.
Finalment es procedirà a la fabricació de paper artesanal.

Desenvolupament
A l’aula-taller. A través d’una secció d’un tronc es mostraran els anells de creixement,
situació del càmbium, vasos conductors i escorça. La finalitat d’aquesta observació
està en poder explicar el creixement d’un arbre i les propietats inherents de la fusta
(densitat, duresa). L’observació d’unes quantes mostres de fustes habituals permetran
fer comparacions.
Posteriorment es passarà a una breu introducció històrica de l’ús de les fibres vegetals
per poder fabricar un suport per l’escriptura i a continuació es procedirà a reproduir el
procediment artesanal de fabricació de paper.
Comunicació dels resultats i conclusions
Al final un representant de cada grup i per torns explicarà a la resta de companys de la
classe els resultats obtinguts anotats en el dossier i les conclusions.

Textos: J.A. Conesa Mor, C.J. del Arco García, M. Mor Gibert
Dibuixos. J.A. Conesa Mor

Octubre 2014

Gener 2015

El misteri dels colors de les flors
Com són? Què produeixen? A qui atreuen?

Nivell educatiu: 4rt-5è-6è de l’Educació Primària
1r i 2on de l’Educació Secundària Obligatòria
Durada: 2 hores (amb 20 minuts per esmorzar o descans)
Període ideal: abril a juny [òptim: finals d’abril i tot el maig]

Objectius
Observar diferents tipus de flors
Descobrir les parts de la flor i les estratègies per atreure els pol·linitzadors
Formular preguntes, identificar evidències i extreure conclusions
Conèixer les funcions d’un Arborètum-Jardí Botànic

Competències
Material: Dossier, llapis de colors, quadern i lupa

Observació
Entendre la relació entre organismes i el seu ambient
Descobrir la indagació científica
Treball en equip i debat
Elaboració d’hipòtesis i experimentació
Conclusions

Coneixements previs
Les plantes amb flor
La flor, parts i funcions
Els insectes

Continguts
Les parts de la flor
No totes les flors són iguals (tipus)
Principals grups d'insectes que atreuen les flors
Productes que s'obtenen de les flors (pol·len, mel, fruits, etc.)
Com ajudar els pol·linitzadors a fer la seva feina (reduir pesticides, crear
jardins urbans, etc.)

Presentació de l’activitat

Desenvolupament de l’activitat

L'objectiu de qualsevol ésser viu és reproduir-se. Els arbres, arbusts i
les plantes en general no són pas diferents. Produeixen flors de
formes, colors i combinació de sexes variada per fer possible la
pol·linització. La pol·linització que presenta un grau de sofisticació
més elevat és la que té a veure amb els animals. Les flors disposen
d’adaptacions especials per poder atraure els pol·linitzadors. Un
pol·linitzador pot ser un insecte, un ocell, un ratpenat o qualsevol
criatura que transporti el pol·len d’una flor a una altra.

Els nens disposaran d’un dossier preparat per poder anotar la informació que vagin
obtenint. Els organitzarem per grups.

Els pol·linitzadors es beneficien de les flors i aconsegueixen
recompenses en forma de pol·len i nèctar que els serveixen d’aliment.
Quan un pol·linitzador visita una flor per menjar o aparentment per
aparellar-se, el pol·len procedent de l'antera (part masculina de la
flor) s’adhereix al pol·linitzador i el transporta a una altra flor. Quan el
pol·len es posa en contacte amb l'estigma (part femenina de la flor),
té lloc la pol·linització. Al poc temps s’haurà produït la fecundació i la
planta produirà fruits. Les llavors allí contingudes donaran en el futur
una nova planta.
Els pol·linitzadors i les plantes depenen estretament l'un de l'altre. Els
animals pol·linitzadors són responsables del 90% de la pol·linització de
les plantes. Nosaltres, els éssers humans, fem servir més de 1.000
espècies de plantes pol·linitzades que utilitzem per menjar, beure,
obtenir espècies, fer roba i elaborar medicines.

Introducció
Formulació de preguntes als nens/nenes per obrir un debat sobre les flors i les seves
parts. S'iniciarà un itinerari per l’Arborètum-Jardí Botànic en el qual es mostraran
algunes plantes a fi d’observar la singularitat de les seves flors i les estratègies per
guanyar eficiència pol·linitzadora. En el cas dels insectes pol·linitzadors l’atenció se
centrarà en els atributs especials de les flors per poder atreure’ls.
Desenvolupament
Al final de l’itinerari es convidarà als nens/nenes a buscar plantes que tinguin flors
amb algunes característiques especials. Posteriorment es passarà a l’aula-taller. En
aquest espai es continuarà amb l’activitat a partir de material de l’Arborètum i seguint
les pautes que marquen els dossiers. L’activitat tindrà com a objectiu principal
l’observació de flors de formes i colors diferents, a fi de mostrar evidències del procés
de pol·linització. També s'observaran pol·linitzadors.
Comunicació dels resultats i conclusions
Un representant de cada grup i per torns explicarà a la resta de companys de la classe
els seus resultats i conclusions obtingudes.

Textos: J.A. Conesa Mor, C.J. del Arco García, M. Mor Gibert
Dibuixos. J.A. Conesa Mor

Octubre 2014

Gener 2015

Aprendre a descriure els òrgans de les plantes per poder-les identificar
Introducció a l’ús de claus dicotòmiques per identificar arbres

Nivell educatiu: 4rt-5è-6è de l’Educació Primària
1r i 2on de l’Educació Secundària Obligatòria
Durada: 2 hores (amb 20 minuts per esmorzar o descans)
Període ideal: tot l’any [òptim: d’abril a octubre]

Objectius
Observar i interpretar la diversitat vegetal
Descobrir les parts de les plantes i les adaptacions a l’ambient
Formular preguntes, identificar evidències i extreure conclusions
Identificar espècies vegetals a través de les fulles i altres òrgans

Competències
Material: Dossier, llapis de colors, quadern i lupa

Observació i presa ordenada de dades
Descripció d’òrgans i estructures vegetals
Treball en equip i debat
Ús de claus dicotòmiques senzilles per identificar arbres

Coneixements previs
Les plantes amb flor
Tija, fulles, flors i fruits
Espècie vegetal i nom científic

Continguts
Les plantes: òrgans i funcions
No totes les plantes són iguals
Tècniques d’Identificació de plantes. Introducció a l’ús de claus dicotòmiques
senzilles per identificar arbres

Presentació de l’activitat

Desenvolupament de l’activitat

El reconeixement de les espècies d’organismes és possible gràcies a
l’enumeració i diferenciació d’un nombre important de caràcters. Al
seu torn, per poder identificar un individu vegetal s’ha de tenir en
compte un nombre variable de caràcters de cadascun dels òrgans de
la planta. La identificació correcta passa necessàriament per la
conveniència de comprovar si hi ha o no coincideixin de caràcters
entre la descripció model i aquella que mostra l’exemplar que es vol
identificar.

Per poder treure el màxim profit d’aquesta activitat els/les nens/nenes, els/les joves
disposaran d’un dossier, que ha estat especialment dissenyat amb nombroses
il·lustracions per poder subministrar la informació necessària per seguir tota la
activitat i poder anotar alhora la informació que vagin obtenint. Tot i això treballaran
en equip a fi que interactuïn.

L’activitat té com a principal objectiu fer un “retrat” fiable d’una
planta a través d’items descriptius dels principals òrgans, alhora que
els usuaris descobreixen la seva morfologia i adaptacions.
S’observaran i descriuran diferents ports de plantes, fulles i flors per
conèixer la morfologia vegetal a fi de practicar posteriorment l’ús de
claus dicotòmiques senzilles preparades per poder identificar alguns
arbres de morfologia senzilla situats en diferents biomes de
l’Arborètum-Jardí Botànic.
Segons l’època de l’any que es faci l’activitat també es pot contemplar
la possibilitat de descriure els fruits al ser també un element que
facilita la identificació a través de claus dicotòmiques. Per abordar
l’estudi els/les nens/nenes els/les joves disposaran de dibuixos
descriptius detallats on es mostren les parts i els tipus més importants
d’òrgans.

Introducció
Es farà un recorregut per l’Arborètum-Jardí Botànic on es mostraran diverses
tipologies d’òrgans vegetals i la metodologia que s’haurà de seguir per realitzar
l’activitat proposada. Posteriorment s’assignarà a cada grup un arbre/arbust perquè
facin la descripció pautada dels seus òrgans, que cada usuari haurà d’anotar en el seu
dossier. Com que la descripció ha de ser única per tot el grup, cada item de la
descripció és motiu perquè sorgeixi un debat sobre la denominació precisa a utilitzar.
Un cop s’hagin exercitat en la descripció, es passarà a l’ús de claus dicotòmiques
senzilles per identificar arbres, ja que utilitzen caràcters morfològics.
Desenvolupament
En tot moment se seguiran les instruccions pautades dels diferents òrgans que es
descriuran (port de la planta, fulles i flors). Depenent de l’època de l’any també es pot
contemplar la possibilitat de descriure els fruits. Es començarà fent dibuixos
esquemàtics de l’òrgan i es seguiran pas a pas totes les observacions de cada òrgan.
Com que totes les observacions estan numerades, caldrà anar anotant a la plantilla
l’observació realitzada. Al final es disposarà de la descripció completa de la planta.
Comunicació dels resultats i conclusions
Davant de la planta que han descrit, un representant de cada grup i per torns llegirà
explicarà a la resta de companys la descripció obtinguda.

Textos: J.A. Conesa Mor, C.J. del Arco García, M. Mor Gibert
Dibuixos. J.A. Conesa Mor

Octubre 2014

Gener 2015

N’esteu segurs que les plantes no caminen?
Descobrir les estratègies de dispersió de les plantes

Nivell educatiu: 5è-6è de l’Educació Primària
1r i 2on de l’Educació Secundària Obligatòria
Durada: 2 hores (amb 20 minuts per esmorzar o descans)
Període ideal: octubre-novembre
Material: Dossier, llapis de colors, bosses de paper

Objectius
Descobrir la vida latent interior que amaguen les llavors i els fruits
Reflexionar sobre la funció que tenen els fruits i les llavors
Identificar alguns mecanismes de dispersió de les plantes
Formular hipòtesis i aprendre a argumentar cercant proves i evidències per
explicar fets

Competències
Observació
Treball en equip
Debat
Experimentació
Elaboració d’hipòtesis
Conclusions

Coneixements previs
Les plantes amb flor
Parts de les plantes
Fruits i llavors

Continguts
Els fruits provenen de les flors
No tots els fruits són iguals
Vent, aigua, animals i l’ésser humà com agents dispersors
Els arbres viuen allí on més eficiència tenen els agents dispersors

Presentació de l’activitat

Desenvolupament de l’activitat

La reproducció és una funció vital de l’ésser viu. Serveix per perpetuar
l’espècie i mantenir o incrementar la diversitat genètica per poder fer
front amb èxit a sobtades situacions mediambientals conflictives que
podrien afectar els individus.

Els nens disposaran d’un dossier preparat per poder anotar la informació que vagin
obtenint. Els organitzarem per grups.

Els arbres, els arbusts i les plantes en general produeixen llavors. A la
llavor s’amaga tímidament una planta en miniatura, l’embrió. Aquesta
planta en miniatura pot romandre en estat latent durant un temps
determinat a l’espera que es donin les circumstàncies per activar-se i
esdevenir una planta adulta. Mentre espera el seu moment, es
nodreix gràcies a l’aliment que la planta mare li ha deixat dins la
llavor.
Les llavors de les plantes, de vegades nombroses, solen reunir-se en
una estructura especial, el fruit, el qual ofereix tot un ventall de
formes, fragàncies, colors i altres característiques. Es tracten
d’adaptacions que a través d’agents especialitzats, encara que no
sempre, han de permetre que les llavors puguin ser transferides des
de la planta mare on s’han format, fins un lloc on l’embrió esdevingui
planta. Planta adulta que a la vegada produiran nous fruits i llavors a fi
de repetir indefinidament aquest cicle que impulsa la vida.
Aquesta transferència del fruit i/o les llavors és el “caminar de les
plantes”. De vegades la planta filla neix molt prop de la mare; altres
cops ho fa a centeners o milers de metres. Què ho fa? Com ho fa?
Aquestes són algunes de les qüestions que pretenem resoldre amb el
desenvolupament de les activitats que realitzarem en aquest tallervisita.

Introducció
Formulació de preguntes als nens per obrir un debat sobre els arbres i les seves parts.
S’iniciarà l’itinerari previst en el qual es mostraran arbres diferents per la forma de la
fulla i la seva persistència o caducitat; variabilitat de l’escorça i la ramificació. S’incidirà
particularment en la flor i el fruit.
Desenvolupament
A l’aula-taller. A través d’una petita col·lecció de diferents fruits i llavors es farà un
examen minuciós per veure quins elements significatius posseeixen els fruits/llavors
per poder ser dispersats per algun agent. Es faran proves com poder cercar
evidències, com ara si els fruits/llavors suren a l’aigua, si són lleugeres, si es poden
menjar o si s’adhereixen a la roba o a la pell dels animal.
Un altre cop continuarem l’itinerari i aguditzarem el sentit d’observació. En la visitaitinerari el monitor mostrarà alguna evidència sobre com es poden desplaçar les
llavors i plantejarà preguntes:
Com ara cercar a prop dels aurons fins on han arribat les sàmares (qui les ha dut? –el
vent!) Argumentar perquè les sàmares poden desplaçar-se. Examinar-les i veure que
són lleugeres. Veure com cauen?. Totes són iguals? I el cas d’un til·ler?
Posteriorment els nens hauran de recollir fruits que estiguin al terra, els dibuixaran i
els hauran de classificar.
Comunicació dels resultats i conclusions
Un representant de cada grup i per torns explicarà a la resta de companys de la classe
els seus resultats i conclusions.

Textos: J.A. Conesa Mor, C.J. del Arco García, M. Mor Gibert
Dibuixos. J.A. Conesa Mor

Octubre 2014

Febrer 2015

