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Aquest any la teva aula es mou al Parc Samà 

Farem classes a l’aire lliure 

Entre la natura i l'aprenentatge lliure de risc 

Fitxes d'activitats i jocs amb contingut educatiu 
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1. OBJECTIUS DE LA PROPOSTA PEDAGÒGICA 

Objectiu general 

Treballar en equip buscant solucions responsables que acostin l'entorn natural, cultural i social, 

així com fomentar la creativitat i el sentit artístic. 

Objectius específics 

1. Conèixer i valorar els animals presents al Parc Samà: grups de classificació, biologia, 

alimentació, reproducció, hàbitats naturals, etc. 

 

2. Aprofundir en els plans de conservació de la protecció de la fauna silvestre que es duen 

a terme des del Parc Samà, per a la recuperació d'espècies amenaçades i la seva 

contribució a la conservació de la biodiversitat. 

 

3. Conèixer la importància dels boscos fomentant actituds de respecte que influeixen en 

la preservació del medi ambient. 

 

4. Iniciar-se en el coneixement musical del romanticisme a través d'algunes obres d'Isaac 

Albéniz i la seva vinculació amb el parc. 

 

5. Conèixer aspectes fonamentals de la Història, la Cultura, la Geografia i les Ciències 

Socials a través del coneixement de la història vinculada al Parc Samà i a la seva família. 

 

6. Aprofitar les representacions artístiques i expressions del Modernisme per començar en 

manifestacions artístiques pròpies. 

 

7. Conviure amb els companys i fomentar el treball en equip fora de l'aula. 

 

2. VINCULACIÓ AL CURRÍCULUM ESCOLAR 

L'objectiu de l'Educació Primària és proporcionar als estudiants els aprenentatges d'expressió 

i comprensió oral, lectura, escriptura, càlcul, adquisició de nocions bàsiques de cultura, i l'hàbit 

de la convivència, així com els d'estudi i treball, sentit artístic, creativitat i afectivitat, per tal de 

garantir una formació integral que contribueixi al ple desenvolupament de la personalitat dels 

estudiants i aprofitar l'Educació Secundària Obligatòria.  

L’activitat proposada està alineada amb el DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'Ordenació dels 

Ensenyaments de l'Educació Primària i amb l’Estratègia d’Educació i Formació 2020 (Education 

and Training 2020) Unió Europea, on s'estableix l'Educació Primària per preparar els estudiants 

per aportar respostes innovadores en una societat canviant i en  evolució constant.  
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Els nens han d'aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les 

interconnexions i interrelacions entre l'aprenentatge. L'adquisició d'hàbits i valors per resoldre 

problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars s'ha de promoure de manera 

transversal,s'ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític i el gust per 

l'aprenentatge, i s'ha de desenvolupar la capacitat de l'esforç i la cultura del treball. 

3. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 

Les activitats que es duen a terme integrades a la unitat pedagògica són capaces d'adaptar-se 

i estendre al 2n i 3r cicle d'Educació Primària. 

S'ha desenvolupat una fitxa per a cadascuna de les activitats que es troben al quadern 

d'activitats. 

Activitats:  
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ACTIVITAT 1 

LA DIVERSITAT D'ANIMALS, LA IDENTIFICACIÓ I LES DIFERÈNCIES 

ÀREA  Coneixement de l'entorn natural. 

ETAPA  1r, 2n i 3r cicle. Ampliable per 2n i 3r cicle. 

TEMPORALITZACIÓ  L’activitat dura una hora comptant la passejada i el concurs. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
Després d'una breu explicació mentre es pren el recorregut per l'itinerari correcte del parc on s'allotgen els 

diferents animals, i en grups de 8 alumnes, es realitzarà el següent concurs:  

OCELLS · RÈPTILS · MAMÍFERS · PEIXOS    

− Dir el nom dels animals que identifiquin.  

− Classificar els animals segons la seva dieta. 

− Classificar els animals segons la seva reproducció. 

− Identificar on viuen aquests animals: ecosistemes i àrea de distribució. 

− Guanya el grup més proper a les respostes correctes.   

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

− Reconèixer i classificar els animals segons la seva alimentació, reproducció i hábitat 

− Associar els trets físics dels animals amb el seu entorn. 

− Desenvolupament d`hàbits respecte els animals. 

OBJECTIUS 
1. Conèixer i identificar els animals del parc i algunes de les seves característiques. 

2. Conèixer la diversitat d'animals del planeta. 

3. Fer servir un vocabulari específic per parlar dels tipus d’animals i les seves característiques. 

CONTINGUTS 

− Observació, reconeixement i classificació dels animals del parc segons la seva alimentació, reproducció 

i hábitat. 

− Observació de característiques animals i associació de trets físics amb el seu entorn. 

− Observació de l'alimentació animal i associació de trets físics amb la seva alimentación. 

− Classificació dels grans grups d'animals del parc: aus, rèptils, mamífers i peixos. 

− Desenvolupament d'hàbits respecte als animals. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

− Participar i tenir interès en les activitats proposades. 

− Identificar característiques dels animals que hem vist. 

− Fer anticipacions i observacions de l’entorn. 

− Usar un vocabulari adient i prèviament treballat. 

AGENTS IMPLICATS 
− Educador ambiental del Parc Samà. 

− Mestres i acompanyants del centre. 

− Infants d’una mateixa classe (grup 
estable). 

MATERIAL 
− Fitxa d'activitat 1 del Quadern de 

l'alumne. 
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ACTIVITAT 2 
CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT, LA IMPORTÀNCIA DE PROTEGIR ELS 

NOSTRES ECOSISTEMES. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. 

ÀREA  Coneixement de l'entorn natural. 

ETAPA  1r, 2n i 3r cicle. Ampliable per 2n i 3r cicle. 

TEMPORALITZACIÓ  La activitat és d'una hora comptant el joc de pistes del laberint vegetal. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
Explicació del que són els ODS, per a què serveixen, com emergeixen, l'ONU i l'Agenda 2030. 

un.org/sustainabledevelopment 

Recorregut conjunt del laberint vegetal temàtic en els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible:  

JOC DE PISTES DELS 17 ODS    

− La classe es divideix en grups d'aproximadament 8 persones. 

− Cada grup ha de recorrer el laberint mentre realitzat el joc de pistes. 

− Van respondre les preguntes del joc. 

− El grup més proper a les respostes correctes, guanya.   

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

− Aprendre la importància del medi ambient i la biodiversitat. 

− Entendre el concepte de desenvolupament sostenible. 

− Conèixer els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

OBJECTIUS 
1. Valorar la importància de la biodiversitat. 

2. Conèixer per conservar. 

3. Saber què són els ODS i per què serveixen. 

CONTINGUTS 

− Observació de la biodiversitat del parc. 

− Observació i reconeixement de la intervenció humana i la seva influència al parc. 

− Identificació de les eines de conservació utilitzades al parc. 

− Observar i valorar la importància del patrimoni natural. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

− Participar i tenir interès en les activitats proposades . 

− Identificar els ODS que s'han treballat.   

− Fer anticipacions i observacions de l’entorn.   

− Utilitzar un vocabulari adient i prèviament treballat. 

AGENTS IMPLICATS 
− Educador ambiental del Parc Samà. 

− Mestres i acompanyants del centre. 

− Infants d’una mateixa classe (grup 
estable). 

MATERIAL 
− Joc de pistes del laberint ODS. 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
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ACTIVITAT 3  

GEOGRAFIA I HISTÒRIA EN L'EDAT CONTEMPORÀNIA.  

SEGLE XIX I XX: CULTURA I POLÍTICA. 

ÀREA  Coneixement de de l'entorn social i cultural. 

ETAPA  1r, 2n i 3r cicle. Ampliable per 2n i 3r cicle. 

TEMPORALITZACIÓ  La activitat dura una hora comptant l'explicació, llegint els panells i realitzant les 3 fitxes 

d'activitat del quadern de l'alumne. 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
Breu explicació de l'origen del Parc Samà a través de la història de la família Samà i els marquesos de de Marianao, 

que van recórrer el món des d'Amèrica fins a Àsia portant decoracions, animals exòtics i plantes, que avui les 

podreu conèixer. Inici de l'activitat al panell de benvinguda de l'entrada. 
 

EXPEDICIONS - AVENTURES - COMERCIANTS DE SUCRE - CUBA - ANIMALS EXÒTICS · COL·LECCIONISME  
− Es treballa amb tota la classe i es resolen els jocs (sopa de lletres i completar paraules) individualment. 

− Resoldre la sopa de lletres mitjançant la lectura del cartell de benvinguda (Quadern de l'alumne, fitxa 

d'activitat 3 joc 1). Solucions: França, Xina, Anglaterra, Cuba. 

− Resoldre el joc de completar paraules mitjançant la lectura del cartell de la zona d'accés al parc (Quadern 

de l'alumne, fitxa d'activitat 3 joc 2). Solucions: Alfonso XII, Victoria Eugenia, mosca, Salvador Samà i 

Coll, ametllers, préssec. 

− Resoldre el joc de completar paraules visitant la zona del fossat de l'os i la moneria (Gàbia dels micos), 

(Quadern de l'alumne, fitxa d'activitat 3 joc 3). Solucions: 1. Medici, 2. Phoebe, 3. Exótics, 4. Edificis, 5. 

Extinció, 6. Mon, 7. Guerra, 8. Vaixells, 9. Salmó, 10. Noblesa. 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

− Entendre la importància de les expedicions científiques al segle XIX. 

− Entendre l'interès pel col·leccionisme a l'Europa del segle XIX. 

− Ampliar el coneixement polític-històric sobre la Cuba colonial. 
 

OBJECTIUS 
1. Conèixer la forma de governar en el segle XIX i principis del XX. 

2. Mostrar interès pels esdeveniments històrics que van marcar la cultura y la política de Catalunya a finals 

del segle XIX. 

3. Fer servir l'actitud crítica per valorar els esdeveniments històrics passats.   
 

CONTINGUTS 

− Observació dels records arquitectònics de l'època colonial per a albergar espècies animals per al 

col·leccionisme: moneria (gàbia de micos), instal·lació de l'os, recinte dels cocodrils. 

− Observació de l'exterior del Palau i jardí del Parc Samà: llegat indi del Marquès de Marianao. 

− Identificació d'activitats econòmiques típiques de l'època colonial. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

− Participar i tenir interès en les activitats proposades.    

− Identificar característiques arquitectòniques de l'època colonial    

− Fer anticipacions i observacions de l’entorn.    

− Utilitzar un vocabulari adient i prèviament treballat.  

  . 

AGENTS IMPLICATS 
− Educador ambiental del Parc Samà. 

− Mestres i acompanyants del centre. 

− Infants d’una mateixa classe (grup 
estable). 

MATERIAL 
− Fitxa d'activitat 3 del Quadern de l'alumne. 
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ACTIVITAT 4  

ROMANTICISME I MODERNISME: REPRESENTACIONS I EXPRESSIONS 

ARTÍSTIQUES 

ÀREA  Àrea d'Educació Artística: visual i plàstica, musical i dansa. 

ETAPA  1r, 2n i 3r cicle. Ampliable per 2n i 3r cicle. 

TEMPORALITZACIÓ  L'activitat dura una hora comptant l'audiència, observant els punts d'interès educatius 

de l'activitat i realitzant 1 fitxa d'activitat del quadern de l'alumne. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
Després d'una breu audició d'una obra d'Albéniz a l'hivernacle, exponent del romanticisme musical i la visita a la 

gruta, empremta artística de Gaudí al seu pas pel Parc Samà, màxim exponent de l'arquitectura modernista, es 

realitzaran les següents activitats individualment. https://parcsama.es/aniversario-albeniz/  
 

ALBÉNIZ - ROMANTICISME - SENTIMENTS - GAUDÍ - MODERNISME - NATURA 

− Es treballa amb tota la classe, s'escolta l'audició de forma activa i es resolen les activitats (veritat o 

mentida i resoldre l'enigma observant els cartells de la zona del llac, canal i gruta, completar buits per a 

desxifrar una frase) individualment. 

− Resoldre les activitats de veritat o mentida (Quadern de l'alumne activitat 4). Solució: Salvador Dalí és 

qui diu la veritat. 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

− Escoltar i explorar el romanticisme musical. 

− Entendre el moviment cultural del Romanticisme. 

− Comparar el Romanticisme amb el Modernisme. 
 

OBJECTIUS 
1. Conèixer i identificar el Romanticisme i la seva empremta en la literatura, pintura, música i la jardineria 

2. Reconèixer el Modernisme i la seva estètica. 

3. Comparar els moviments artístics del Romanticisme i el Modernisme. 

4. Respectar la diversitat cultural, estètica i artística. 

5. Fer servir vocabulari específic per parlar de representacions culturals. 
 

CONTINGUTS 

− Escolta activa d'obres musicals d'Albéniz, geni del romanticisme musical. 

− Observació directa de l'estètica del Modernisme. 

− Observació directa de la jardineria romántica. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

− Participar i tenir interès en les activitats proposades.  

− Identificar característiques plàstiques del Modernisme i el Romanticisme.  

− Fer anticipacions i observacions de l’entorn.   

− Utilitzar un vocabulari adient i prèviament treballat. . 
 

AGENTS IMPLICATS 
− Educador ambiental del Parc Samà. 

− Mestres i acompanyants del centre. 

− Infants d’una mateixa classe (grup 
estable). 

 

MATERIAL 
− Audició musical i fitxa d'activitat 4 del 

Quadern de l'alumne. 
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4. METODOLOGÍA 

Es desenvoluparan activitats dinàmiques de diversió, centrant el protagonisme del procés 

docent en l'estudiant, fomentant la participació activa de l'alumne i les relacions interpersonals 

i la cooperació. 

 


