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1. JUSTIFICACIÓ

Aquest projecte s’ha plantejat a partir de la formació “Anella Verda de Tarragona - recursos
pedagògics”, organitzat per l'IMET, i que ha estat gestionada des del GEPEC-EdC.

Fent referència a la descripció d’aquest curs, cal posar en valor l'Anella Verda de Tarragona.
Aquesta esdevé una oportunitat per aprofitar les possibilitats didàctiques des d'una mirada
globalitzada, en el sentit de treballar coneixements de les diferents àrees curriculars: geografia,
cartografia, història i antropologia, biologia i ciències de la terra i competències transversals
coma ara, el treballar cooperatiu, el treball per projectes i el treball globalitzat.

Així doncs, fet un treball previ sobre les possibilitats d’aquest espai i el descobriment de gran
part de la fauna, flora i patrimoni més destacables, es planteja aquesta activitat com a
tancament d’aquest curs i on es vol implicar els alumnes de diferents escoles i instituts per
conèixer el nostre territori, implicar-los, fer-hi servei i inclús apadrinar espais.

Aquest treball ha estat plantejat per els alumnes de 5è de Primària de l’escola Pau Delclós i en
serà el tancament d’un llarg treball que s’ha fet al llarg del curs on s’ha posat molt valor en el
coneixement del nostre territori, la sensibilització de situacions mediambientals injustes i en la
importància de revertir les conseqüències de l’emergència climàtica que estem vivint.

Seguint la dinàmica del curs, aquest projecte comporta la realització d’una descoberta i servei
comunitari d’un el tram de l’anella verda, més concretament la que està situada al riu Francolí.



2. OBJECTIUS DEL PROJECTE

Aquesta activitat s’ha plantejat diferents objectius tenint en compte la possibilitat d’acció en un
marc de pandèmia global i de la realitat de l’escola.

- Conèixer el tram d'Anella Verda situat al riu Francolí.

- Augmentar el respecte i estima envers els espais naturals que gaudeix la ciutat de
Tarragona.

- Implicar els alumnes en la conservació del medi tot realitzant un servei comunitari.

- Millorar la receptivitat a l'aprenentatge, sobretot en alumnes amb dificultats dins l’aula.

- Colaborar conjuntament amb l’Associació Aurora per conèixer la seva funció i fer xarxa.



3. ÀMBITS, DIMENSIONS I COMPETÈNCIES

Aquest projecte és interdisciplinari i engloba molts àmbits treballats a l’Educació Primària. A
continuació específico quins àmbits treballa, les dimensions de cadascun i les competències
desenvolupades.

3.1. Àmbit lingüístic

Dimensions CB Competències bàsiques pròpies de l'àmbit

Comunicació oral

1 Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de
comunicació i escolars.

3 Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa
utilitzant estratègies conversacionals.

Comprensió lectora 5
Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació,
interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la
complexitat del text i el propòsit de la lectura.

Expressió escrita 9 Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura
que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

3.2. Àmbit coneixement del medi

Dimensions CB Competències bàsiques pròpies de l'àmbit

Món actual 4
Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors
socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions
que els afecten.

3.3. Àmbit artístic

Dimensions CB Competències bàsiques pròpies de l'àmbit

Percepció,
comprensió i
valoració

1 Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i
sonora de l’entorn natural i cultural.

Interpretació i
producció 5 Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i

eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.



3.4. Àmbit d'educació en valors

Dimensions CB Competències bàsiques pròpies de l'àmbit

Personal

1 Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la
responsabilitat dels propis actes.

3 Utilitzar el qüestionament i l’argumentació per superar
prejudicis i consolidar el pensament propi.

Interpersonal 6 Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el
compromís personal i les actituds de convivència.

Social

7 Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions
alternatives als problemes.

8 Mostrar actituds de servei i de compromís social,
especialment davant de les situacions d’injustícia.

3.5. Àmbit d’aprendre a aprendre

Dimensions CB Competències bàsiques pròpies de l'àmbit

Aprenentatge
individual 3 Organitzar el propi procés d’aprenentatge i aplicar les

tècniques adients.

Aprenentatge en
grup 5 Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup.

Actitud positiva
envers
l’aprenentatge

6 Adquirir el gust per aprendre i per continuar aprenent.

3.6. Àmbit d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Dimensions CB Competències bàsiques pròpies de l'àmbit

Creació i realització
de projectes
personals i
col·lectius

4 Implicar-se activament en la realització de projectes
col·lectius.



4. CONTINGUTS TREBALLATS

Seguint la mateixa dinàmica de l’apartat anterior, enumero els diferents continguts de cada
àrea treballada i les relacionats amb cada dimensió anteriorment esmentada.

Àrea Dimensió Continguts

Llengua
catalana i
literatura

Comunicació oral

Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació
comunicativa de l’aula i de l’escola.

Normes que regeixen la interacció oral: torns de paraula, to
de veu, respecte per les opinions dels altres.

Adequació del registre (formal o informal) a la situació
comunicativa.

Ús de llenguatges (verbal, gestual, icònic...) no
discriminatoris i que respectin les diferències de gènere.

Comprensió de textos orals en diferents contextos: activitats
d’aula, situacions d’aprenentatge en qualsevol àrea, en la
vida quotidiana i en els mitjans de comunicació.

Interès per participar en les converses i per expressar-se
amb claredat i bona pronúncia.

Comprensió
lectora

Comprensió de textos escrits en diferents formats vinculats a
continguts curriculars.

Lectura i interpretació d’esquemes, gràfics i mapes
conceptuals per saber extreure’n la idea principal i les
relacions entre els elements.

Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula, del centre i de
la localitat per a la cerca d’informació i adquisició de
coneixements.

Expressió escrita

Coherència i cohesió en l’organització i estructura del text,
segons la seva tipologia específica.

Aplicació dels coneixements sobre el funcionament de la
llengua (lèxics, morfosintàctics i ortogràfics) en la producció
de textos escrits.

Expressió d’idees de forma sintètica a través d’un esquema.

Coneixement
del medi
natural,
social i
cultural

Continguts
comuns

Realització d’un treball d’investigació a partir del
plantejament de qüestions i problemes rellevants de l’entorn,
mitjançant el treball cooperatiu i a partir de l’experimentació i
l’ús de diferents fonts d’informació i de les tecnologies
digitals, (programes específics, simulacions...).

Comunicació de les informacions obtingudes utilitzant
diferents llenguatges.



Elaboració d’un informe per comunicar el procés i els
resultats.

Coneixement
del medi
natural

Iniciació a
l’activitat científica

Cerca i contrast d’informació en diferents suports (lectura de
textos científics, d’imatges, gràfics...).

El món dels
éssers vius

Relació entre funcions vitals i estructura d’alguns animals,
plantes i fongs.

Criteris per a l’observació científica d’éssers vius.

Claus i guies per a la classificació d’organismes.

Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva
interacció amb el medi.

Coneixement
del medi
social i
cultural

El món que ens
envolta

Identificació de la relació entre clima, vegetació i relleu.

Principals riscos mediambientals relacionats amb el clima.

Identificació i localització de les principals unitats de relleu i la
hidrografia de Catalunya, d’Espanya i del món.

Utilització i interpretació de diferents representacions
cartogràfiques (plànols, fotos aèries, croquis...), en diferents
suports, per localitzar elements importants del medi físic.

Anàlisi dels elements naturals i antròpics que influeixen en la
configuració del paisatge.

Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del
medi.

Educació
artística:
visual i
plàstica

Percebre i
explorar

Percepció i exploració sensorial dels elements presents en
l’entorn natural, cultural i artístic: els objectes, els materials,
els sons...

Interpretar i crear

Produccions artístiques, (plàstiques, musicals i corporals)
amb diverses tècniques i procediments a partir de la
percepció sensorial, les experiències, la realitat, les idees i
les emocions.

Educació en
valors socials
i cívics

Aprendre a ser i a
pensar de manera
autònoma

Habilitats de pensament relacionades amb l’ètica:
causa-efecte, mitjà-finalitat, relació part-tot...

Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat.

Aprendre a actuar
de manera
autònoma i
coherent

Actituds de coherència.

Sentiments i principis morals.

Actituds ètiques.



Aprendre a
conviure

Actituds de cooperació, solidaritat i altruisme.

Convivència en els diferents àmbits propers: la família, l’aula,
el grup d’amics...

Aprendre a ser
ciutadans
responsables en
un món global

Hàbits cívics en els diversos àmbits relacionals
(intergeneracionals, veïnals…).

Compromís ètic i social.

Actituds i estratègies personals i col·lectives de consum
responsable i cura del medi.

Drets i deures que regulen l’ús dels béns comuns i dels
serveis públics i responsabilitat en la seva utilització.



5. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

Com he comentat a la justificació del projecte, aquest és és tancament d’un curs on l’alumnat
haurà fet moltes activitats en el marc de la conscienciació ecològica i l'actuació davant
l’emergència climàtica. En aquest, es planteja una activitat de camp on infants descobriran la
fauna i flora del tram de l’Anella Verda de Tarragona situat al voltant del riu Francolí i en
realitzaran un servei.

Aquest projecte es realitzarà amb 4 sessions, tres de les quals tindran una hora de durada i la
descoberta del tram de 2 hores. En el nostre cas es realitzarà la primera a l’aula, les 2
següents de manera simultània i rotatòria entre els 3 grups de 5è a la llera del riu Francolí i la
última, altra vegada a l’aula.

5.1. Sessions

5.1.1. Activació dels coneixements previs

Prèviament a la sortida de camp, es realitzarà a l’aula un treball previ per conèixer
l’Anella Verda i el tram que treballarem. Es farà una pluja d’idees sobre la fauna i la flora
que podem trobar al riu Francolí i visualitzarem quin impacte ha tingut l’home en el riu.

5.1.2. Manteniment de la flora del riu Francolí amb l'Associació Aurora

Aquesta activitat es realitzarà gràcies a l'Associació Aurora amb qui col·laborem per
mantenir una plantació que hi ha al marge dret del riu Francolí i que la mateixa
associació va fer ara fa temps. Prèviament es realitzarà una xerrada a càrrec del
responsable de medi ambient de l’associació qui ens explicarà què fan, les
característiques de la zona i les diferents espècies que hi conviuen.

El servei consistirà en rescar l’escocell de les plantes per tal de airejar-les i oxigenar la
terra amb l’ajuda de raclets, afegir triturat vegetal i regar.

5.1.3. Descoberta de la llera i el riu Francolí

De manera simultània amb els grups que fan servei, i després de la xerrada de
l’educador ambiental, amb l’ajuda d’un dossier d’aprenentatge els alumnes es mouran
lliurement per la llera del riu Francolí tot cercant i descobrint la flora i fauna de l’entorn.
Hauran d’identificar la flora i la fauna o rastres que trobin. També analitzaran l’impacte
que té l’èsser huma en aquell espai i proposaran accions de millora de l'entorn.

5.1.4. Valoració i tancament final de l’activitat

Ja finalitzada l’activitat al riu, es farà una avaluació conjunta de l’activitat. Aquesta es
realitzarà a l’aula i es posarà en comú els coneixements i experiències de cada infant tot



posant en valor allò que els ha cridat més l’atenció. També es farà una valoració global
de l’activitat i es farà especial esment en el paper que tenim cadascun per tal de millorar
el nostre entorn.

5.2. Material i recursos

Per tal de realitzar aquest projecte, necessitarem l’ajuda de l’Associació Aurora qui ens
facilitarà les eines i una persona experta en el territori per tal de dur a terme un servei al tram
del riu Francolí.

També es tindrà en compte l’ajuda de mestres de suport per tal de donar cobertura i ajuda als
alumnes que vagin descobrint pel seu propi peu la fauna i la flora del riu.

Pel que fa el material, es realitzarà una presentació de fotografies en una projecció o PDI. Per
tant es necessitarà projector i ordinador.

També es tindrà en compte la bibliografia i recursos facilitats en el curs per tal de realitzar un
dossier d'aprenentatge que tindrà cada alumne i que el guiarà per fer un anàlisis i descoberta
de la llera del riu Francolí.



6. CRITERIS D’AVALUACIÓ

Totes aquestes activitats que persegueixen els objectius marcats en el projecte i treballen les
diferents competències i continguts anteriorment esmentats, s’avaluaran teneint en compte els
següents criteris d’avaluació.

6.1. Llengua catalana i literatura

- Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible
per a les funcions bàsiques, com relacionar-se, aprendre, expressar experiències
viscudes, imaginar. Saber escoltar els altres i respectar els torns de paraula.

- Saber escoltar els altres en una conversa i respectar els torns de paraula.

- Conèixer el funcionament d’una biblioteca –incloses les virtuals--, per localitzar llibres
de coneixements i lectures literàries.

- Tenir capacitat per revisar i millorar els textos d’un mateix o dels altres i millorar-ne la
coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació.

- Haver après algunes normes d’excepció i algunes excepcions; haver memoritzat les
paraules d’ús freqüent.

- Conèixer els mecanismes de la llengua per crear significat, com derivació, composició,
sentit figurat i tots els treballats durant el curs. Aplicació en els textos de producció
pròpia.

6.2. Coneixement del medi natural, social i cultural

- Plantejar-se interrogants sobre determinats problemes socialment rellevants.

- Obtenir informació i recollir dades a partir de l’observació directa i indirecta utilitzant
diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) i experimentals.

- Interpretar i comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit.

- Trobar estratègies que millorin el treball cooperatiu a partir de l’anàlisi de les actuacions
pròpies i la dels altres.

- Analitzar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i de les fonts d’energia, així
com algunes conseqüències dels usos inadequats.

- Reconèixer la diversitat de paisatges de Catalunya i Espanya i la necessitat de
preservar la riquesa paisatgística i patrimonial.

- Valorar, entre d’altres recursos, l’aigua com un bé escàs, i conèixer maneres diferents
de prevenir o reduir l’impacte de les activitats humanes sobre el medi.



- Utilitzar plànols i mapes a diferents escales interpretant els diferents signes
convencionals, així com fotografies aèries. Elaborar croquis i plànols senzills com a
mitjà per analitzar elements del territori i comunicar els resultats de les observacions i
interpretacions.

6.3. Educació artística: visual i plàstica

- Comunicar de forma visual, sonora i corporal coneixement, pensament, emocions i
experiències, tot aplicant i combinant les possibilitats de comunicació del cos, dels sons,
de les músiques, de les imatges, dels objectes, de les figures geomètriques i dels
recursos digitals.

6.4. Educació en valors socials i cívics

- Argumentar i defensar les pròpies opinions.

- Expressar-se i actuar d’acord amb un pensament ordenat, clar i objectiu.

- Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i el
consum responsable.

6.5. Àmbit d’aprendre a aprendre

- S’adona del que sap quan fa les activitats d’aprenentatge i ho vincula als objectius

- Vincula els nous aprenentatges a altres de diferents àmbits.

- Gestiona de manera autònoma el dossier personal d’aprenentatge.

- Reprodueix tot el procés d’aprenentatge sense model i en contextos diversos

- Comprèn un contingut a partir de la relació amb altres de més llunyans.

- Es fa preguntes i cerca la manera de respondre-les.

- S’esforça i prepara actuacions, per iniciativa pròpia, destinades a explicar als altres allò
que ha après.


