


 El medi ambient és cada vegada més important 
per a nosaltres, els nostres fills i els nostres néts. 
Planeta només en tenim un i és el nostre deure  
cuidar-lo.  

 

 La nostra qualitat de vida té a veure no sols 
amb l’alimentació, l’exercici físic, la distensió i 
les activitats amenes i gratificants, sinó també 
amb el medi en el que vivim, i això implica el 
nostre entorn més proper i també el global. 
Aquest últim es refereix al món on vivim: 
al medi ambient i a les condicions en que està. I 
encara que sabem que hi ha molts danys causats 
i difícils de revertir, podem fer un milió de coses 
per evitar que seguim malmetent-lo i en alguns 
casos per poder millorar-lo. 

 



JOC “BUSCA L’HERBA” EN ANGLÈS, 
WILDCRAFT. 

Students had to match images with an illnesses to try to find home 

remedies  and learn about plants. It was really fun!! 



TALLER DE NENDO-DANGO I PLANTER 
D’ALFÀBREGA 



VISIONAT VÍDEO INTRODUCCIÓ I 
DEBAT Iniciem les XVII Jornades Ecològiques amb la cançó oficial “AL 

POMPEU CUIDEM EL MEDI AMBIENT” i un visionat d’un vídeo 
sobre els remeis casolans. Posteriorment hem fet un debat i una 
fitxa sobre aquest tema. 



XERRADA A CÀRREC DE SUSANA 
GUTIÉRREZ Hem tingut la sort de poder rebre la visita de la mare d’un alumne 

que és terapeuta medicinal. Ens ha presentat i explicat les propietats 

de diverses herbes i plantes remeieres. 



FITXA TÈCNICA DE PLANTES I HERBES 
REMEIERES. 

 
L’alumnat de 3r ha fet una recerca als ordinadors de diverses plantes i 

herbes com per exemple: l’espígol, farigola, dent de lleó, romaní… 

 

L’alumnat de 4t s’ha centrat en el treball de dues herbes, la “calèndula” i 

“l’alfàbrega” mitjançant la recerca a llibres i àlbums il·lustrats elaborats  

pels alumnes del centre. 



TALLER A CÀRREC DE MEDI VIU 

La Júlia de Medi Viu ens va explicar  quin és el funcionament d’un forn solar a 
partir d’una exposició amb power point a l’aula. Vam poder escalfar croissants i 
fruita i vam poder comprovar  que amb l’energia del sol i una lupa podem 
cremar un paper negre. 

 



TREBALL EN EQUIP 

L’alumnat de quart ha investigat diferents herbes remeieres i han elaborat uns 
murals per dur a terme una presentació de les característiques, propietats i usos 
de les plantes. 



LA MONAaaaaaaaaaa 



GIMCANA PER LA RIERA DE CASTELLOLÍ 

Descoberta de l’entorn mitjançant una gimcana en  què els alumnes havien de 
superar una sèrie de proves i havien d’identificar diferents plantes remeieres . 


