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Justificació El Parc de Sant Pere i Sant Pau és un espai verd molt conegut i
visitat per la població de la zona per fer esport, passejar, anar amb
els gossos, com a zona de pas o espai d’oci. Aquesta activitat vol
aprofundir en el coneixement dels orígens, història i
característiques del parc, així com també descobrir els éssers vius
que hi habiten, fomentant l’esperit crític vers els impactes negatius
que pateix el medi físic per l’acció humana

Resum Realització en petits grups d’un àlbum digital amb Flipsnack sobre
el parc de Sant Pere i Sant Pau.

Continguts -La creació i evolució del Parc de Sant Pere i Sant Pau
-Localització i estructura del Parc
-Flora i fauna del Parc
-L’impacte de l’ésser humà en el medi físic i propostes de millora

Àrees Implicades Ciències socials
Ciències naturals. biologia i geologia
Llengua estrangera. Anglès

Número de sessions 10 sessions a l’aula
6 hores al parc

-Activitats prèvies 2 hores
-Sortida al parc 1 matí (6 hores)
-Edició àlbum digital (6 hores)
-Presentació de l’Àlbum realitzat per  cada
grup al grup-classe (2 hores)

Material
professor/aula

Ordinador / pissarra digital / projector
Mòbil amb Apps per identificar la vegetació
Material de consulta per compartir: Mapes, plànols de la zona,
miniguies de camp  de Toni Llobet i David Carrera de Cossetània
Edicions

Material alumnes Mòbil amb connexió a Internet. Apps per identificar la vegetació.
Ordinadors. Llibreta i bolígraf.

Objectius
● Identificar les característiques generals de les accions humanes en el medi,

valorar-les críticament i participar en accions per millorar-les.
● Proposar mesures per evitar o minimitzar els impactes mediambientals derivats de la

intervenció humana.
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● Justificar decisions a partir de proves experimentals i del coneixement d’exemples i
proposar regles d’ús responsable de recursos

● Identificar la flora i fauna pròpies d’un entorn natural proper a l’alumnat.
● Utilitzar entorns digitals per fer observacions amb simuladors i en temps

real de situacions significatives del sistema Terra, per entendre el funcionament i
conèixer els riscos naturals.

● Pràcticar estratègies i hàbits per facilitar el propi aprenentatge
● Fomentar la participació reflexiva i responsable a l’aula, al centre i a l’entorn
● Fer una presentació de l’àlbum digital utilitzant llenguatge científic relacionat amb el

tema estudiat

Competències.

● Àmbit Cientificotecnològic. dimensió Medi ambient.
Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els
impactes mediambientals derivats de la intervenció humana

● Àmbit Social. Dimensió geogràfica.
Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic,
per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat
Competència 6. Aplicar els procediments d'anàlisi geogràfica a partir de la cerca i
l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions.

● Àmbit Digital.
● Instruments i aplicacions.

Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia
i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.

● Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i
aprenentatge

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al
treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.
Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de
tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.

● Àmbit Lingüístic. Llengua estrangera. Dimensió comunicació oral
Competència 2. Planificar i produir textos orals de tipologia diversa.
Competència 8. Produir textos escrits de diferents tipologies.

● Àmbit personal i social.
● Dimensió aprendre a aprendre

Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el
propi aprenentatge

● Dimensió participació
Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i
responsable
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Continguts clau

Biologia i Geologia
CC12. Model d’ecosistema
CC27. Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals: renovables i no
renovables

Ciències Socials

CC17. Fonts per al coneixement del medi físic i les societats que l’habiten. Cerca, anàlisi i
contrast d’informacions estadístiques, gràfics i mapes, amb suport digital i analògic.
CC18. Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i
suports. Eines d’orientació espacial
CC19. Interacció entre els grups humans i el medi. Activitats econòmiques i el seu impacte
mediambiental. Matèries primeres i fonts d’energia.
CC20. Localització i caracterització de diferents paisatges. Principals zones bioclimàtiques
de Catalunya, Espanya, Europa i el món. Defensa i preservació del patrimoni paisatgístic.

Digitals

CCD9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i processament de
dades numèriques
CCD13.Fonts d’informació digital: selecció i valoració .
CCD16. Tractament de la informació.
CCD17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments.

Llengua estrangera

CC3. Estratègies de producció oral.
CC4. Estratègies d’interacció oral.
CC24. Estratègies verbals i no verbals per superar malentesos.

Àmbit personal i social
CC8. Organització del coneixement
CC14. Habilitats i actituds per al treball en grup
CC16. Eines digitals col·laboratives

Activitat

Organització:
-Activitats prèvies d’explicació i investigació a l’aula 2 hores
-Sortida al parc 1 matí (6 hores). La sortida es realitza per grups classe, per fer les activitats
proposades l’alumnat es divideix en grups-petits de 2 alumnes, en casos excepcionals els
grups poden ser de 3 alumnes
-Edició àlbum digital a l’aula (6 hores)
-Presentació de l’Àlbum realitzat per  cada grup al grup-classe (2 hores)



“Descobrim el Parc de Sant Pere i San Pau!” Curs Anella Verda 2021
Cristina Bevià i Alicia Gala INS SPSP

Descripció de l’activitat

Descobrim el Parc de Sant Pere i Sant Pau!. (El Parc de la Muntanyeta)

1. On anem? Investiguem la seva història…..

Anem a visitar el parc de la Muntanyeta però abans investigarem una mica sobre la seva
història i localització.

Descriviu on està situat el Parc  i explica la seva història. Per tal de fer això, cerqueu
informació a Internet, també podeu preguntar als pares, o als avis, si vivien al barri, per
conèixer com era aquesta zona abans que hi hagués el parc.

Per iniciar la vostra investigació podeu utilitzar aquest enllaç:
https://earth.google.com/web/data=Mj8KPQo7CiExM0lUeGNSRGpUeERWMGpqR0lmMm1
zUEpJRlRxd3JocWUSFgoUMDg3RUQ1MDc1MzE5RTBBOEJCMDU

Però heu de cercar més informació de la seva història, també podeu utilitzar Google Maps
per a localitzar-lo.

2. Al Parc!

A) Com és el Parc?. Descrivim com és el parc, que veiem? són elements naturals? hi
ha elements antròpics? (fets per l’home). Mireu aquest plànol
https://www.tarragona.cat/neteja-i-medi-ambient/fitxers/fitxers-antic-mediambient/ima
tges/espais-verds/parcs-i-jardins/planols/planol-del-parc-de-sant-pere-i-sant-pau i
localitza al parc el bosc natural i el bosc replantat.

a) Feu fotos del parc, també dels elements naturals i dels elements introduïts
per l’home  (per compartir-les amb la resta del vostre grup utilitzeu Google
drive o Google fotos)

b) Heu investigat els orígens del parc i sabeu que hi havia abans. hi ha  restes
d’aquest passat? (també feu fotos de les restes del passat si n’hi ha)

B) Estudiem la vegetació del parc! Quin tipus de vegetació hi ha? Feu fotos de la
vegetació del parc, (localitzant a un plànol del parc o per coordenades el lloc on s’ha
realitzat la fotografia). Amb l’ajuda d’alguna app (exemples PlantNet, PlantSnap,
PictureThis, Flora Incognita, NatureID, LeafSnap, FindPlant) i de miniguies heu
d’investigar a quina espècie vegetal pertany, també s’ha de cercar informació sobre
les característiques d’aquesta espècie per poder realitzar l’àlbum del parc (fer una
fitxa per a la descripció. Nom científic (llatí), nom en català,castellà, anglès, foto,
localització, descripció, és una espècie protegida/autóctona/introduïda?)

C) i la Fauna?. Seieu una estona a un banc o a la gespa, a prop dels arbres del parc.
a) Quins animals podeu observar? Has sentit els sorolls que fan? Descriu-los i

enraona per quins motius poden emetre aquests sorolls.
b) Mira una estona pel terra del parc i a sota dels arbres. Veus alguna mena de

rastre d’algun animal? Què és? A quin animal creus que correspon?

https://earth.google.com/web/data=Mj8KPQo7CiExM0lUeGNSRGpUeERWMGpqR0lmMm1zUEpJRlRxd3JocWUSFgoUMDg3RUQ1MDc1MzE5RTBBOEJCMDU
https://earth.google.com/web/data=Mj8KPQo7CiExM0lUeGNSRGpUeERWMGpqR0lmMm1zUEpJRlRxd3JocWUSFgoUMDg3RUQ1MDc1MzE5RTBBOEJCMDU
https://www.tarragona.cat/neteja-i-medi-ambient/fitxers/fitxers-antic-mediambient/imatges/espais-verds/parcs-i-jardins/planols/planol-del-parc-de-sant-pere-i-sant-pau
https://www.tarragona.cat/neteja-i-medi-ambient/fitxers/fitxers-antic-mediambient/imatges/espais-verds/parcs-i-jardins/planols/planol-del-parc-de-sant-pere-i-sant-pau
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c) Si observes una mica, veuràs que hi ha molts aglans a la zona de les alzines,
a prop de l’entrada pel carrer Pi i Margall. Investiga quin animal va
desaparèixer fa uns mesos i que s’alimentava del fruit de les alzines. Explica
què va passar amb ells i per què ja no hi són (per investigar pots preguntar
els teus pares, veïns, o buscar notícies als diaris, i també pensa com és que
aquests animals van viure un temps al parc, són animals autòctons de la
nostra zona?).

D) Aspectes positius i problemes (denúncies) i propostes de millora  al Parc.
Passeja pel parc i fes fotos de tot el que pensis que s’hauria de millorar (brutícia,
mobiliari malmès, restes d’abocaments, elements que necessiten manteniment), en
aquest apartat pots realitzar propostes per millorar el parc. Per tenir més idees pots
investigar també el que pensen els usuaris i veïns del Parc buscant els seus
comentaris a Internet.

3. A l’aula de nou. Realitzarem un Àlbum digital del Parc amb el seu herbari amb
flipsnack

Elements que ha de tenir l’àlbum digital:

1. Portada
2. Índex
3. El Parc. Introducció (localització, orígens i descripció, has d’explicar el que has investigat

a l’activitat 1 i activitat 2 A)
4. La Vegetació del Parc. Realització d’un herbari on descrivim les espècies vegetals que

trobem al Parc (fitxes de descripció de vegetació amb el que has treballat a l'activitat 2B)
(Annex. mirar la fitxa proposada per a realitzar l’activitat)

5. Els animals del Parc (explicació de l’activitat 2C)
6. Què t’agrada més i què milloraries del Parc ? ( Explica el que més t’ha agradat del parc i

tot allò que penses que s’ha de millorar i canviar. activitat 2D)
7. Referències documentals. Recursos documentals utilitzats

Avaluació
En parelles, els alumnes hauran de presentar el seu àlbum digital del Parc amb el seu
Herbari amb les fitxes tècniques de les diferents espècies de les plantes i arbres.
Rúbrica.

Criteris
d’avaluació

0 punts 1 punt 2 punts 3 punts

Reflexió sobre
l’impacte

mediambiental

No mostra cap
mena de
reflexió

Mostra unes
frases

esterotipades
sobre la natura i

l’impacte
medioambiental

al parc

Mostren
conclusions

lleugerament
enraonades

Han arribat a
conclusions
enraonades
amb lògica i
coherència

https://www.flipsnack.com/es/digital-magazine
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Explicar les
interrelacions

entre els
elements del

parc per
gestionar les

activitats
humanes

No detecta, ni
explica
interrelacions
entre l’activitat
humana i els
elements del
parc

Detecta, o
explica alguna
interrelació
bàsica entre
l’activitat
humana i els
elements del
parc

Detecta, o
explica diverses
interrelacions
bàsica entre
l’activitat
humana i els
elements del
parc

Detecta, i
explica diverses
interrelacions
bàsica entre
l’activitat
humana i els
elements del
parc utilitzant
llenguatge
específic de
temàtica medi
ambiental

Anàlisi
geogràfica a
partir de la

cerca de fonts i
interpretació de

l’espai

No realitza cap
anàlisi
geogràfica

No realitza
anàlisi
geogràfica, però
utilitza recursos
per a la cerca
d’informació

Realitza anàlisi
bàsic utilitzant

fonts
d’informació i

interpretació de
l’espai

Ha realitzant
una anàlisi

correcta
arribant a

conclusions
adients i

interpretant
l’espai

correctament

Utilitzar
Flipsnack per a

dissenyar
àlbum digital.

Utilitzar Google
maps i apps per

al
reconeixement

de plantes

No sap utilitzar
les apps digitals

de
reconeixement
de plantes. No
sap utilitzar el

Flipsnack

Utilitza les apps
de

reconeixement
plantes amb
inseguretat.

Sap una mica
sobre el

Flipsnack, com
afegir la imatge

Utilitza les apps
de

reconeixement
de plantes una

mica i sap
afegir imatge i

text al Flipsnack

Utilitza les apps
de

reconeixement
de plantes molt
bé i sap afegir
imatge, text al

Flipsnack.
També pot

insertar altres
elements per

decorar

Cercar i
seleccionar
informació

digital

No ha buscat
cap informació

en mitjans
digitals

Busca molt
superficialment

informació
digital

Busca
informació

digital en dos o
tres pàgines

web

Busca
informació a

diferents
pàgines web.
Selecciona i
contrasta la
informació.

Construir nou
coneixement

amb estratègies
de tractament

de la informació

Expressa que
sap la mateixa
informació que
sabia abans de

començar a
investigar

Expressa que
ha adquirit una
mica més de
coneixement
sobre el parc,
història, flora i

fauna

Expressa que
ha après força
sobre aspectes
del parc com

història, flora i/o
fauna

Expressa que
ha après molts
coneixements

sobre la història
del parc, la
seva flora i

fauna
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Planificar i
produir textos
orals

No intenta
expressar-se en
llengua anglesa

Intenta
expressar-se en
llengua anglesa

amb molta
dificultat

S’expressa en
llengua anglesa
i es comunica
fent algunes

errades

S’expressa en
llengua anglesa

amb facilitat,
fluïdesa i molt

poques errades

Coneix i posa
en pràctica
estratègies i
hàbits que
intervenen a
l’aprenentatge

No fa fotos. No
pren cap nota a

la llibreta. No
utiliza les apps

de
reconeixement

de la flora

Fa alguna foto.
No pren cap
anotació a la
llibreta. No

pregunta. No
utilitza les
miniguies

Fa fotos, pren
notes a la
llibreta. Fa

preguntes. No
utilitza les
miniguies.

Fa fotos, pren
notes a la
llibreta. Fa
preguntes.
Utiliza les

miniguies i les
apps de

reconeixement.

Participar a
l’entorn de
manera
reflexiva i
responsable

No respecta la
natura del parc.
Fa comentaris
negatius sobre
la flora i fauna.
No segueix les

normes
bàsiques de
respecte a la
natura dins el

parc.

Té una actitud
d’indiferència a
l’entorn natural
del parc, però

respecta la flora
i fauna. Segueix

les normes
bàsiques de

respecte dins el
parc.

Té una actitud
d’interès sobre
les explicacions
de l’evolució del
parc i la flora i
fauna. Mostra

respecte envers
la natura del

parc.

Té una actitud
de molt interès

sobre
explicacions i
evolució del

parc. Respecta
la flora i fauna

del parc.
S’interessa per
conèixer com

viuen els éssers
d’aquest parc.
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Annex 1: Fitxa herbari

<Nom científic>

<imatge>

<nom en català>
<nom en castellà>
<nom en anglès>

Descripció:

Description:

És una espècie protegida?
És una espècie endèmica o autóctona?
És una espècie exòtica o introduïda?
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ANNEX 2: MATERIAL PER AL PROFESSORAT

A) Mostres de flora que poden trobar

Gladiolus Italicus (Gladiol de camp)

Morus alba (Morera blanca)

Euphorbia characias L. (Caràcies)

Nigella Damascena (Barbas-de-velho o Aranya)

Sedum album L. (Crespinillo o uva de gato)
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Urospermum dalechampii (Pom de moro)

Chamaerops Humilis L. (Margalló)

Pinus Sylvestris L. (Pi silvestre)


