Experiències
Títol
Herbari virtual

Imatge
Dades del centre
Nom del centre: Escola Les Moreres
Localitat: Flaçà
Breu resum de l’experiència
L'herbari virtual és fruit del projecte
interdisciplinari Les plantes de
l'entorn. Tots els nens i nenes de
l'escola en grup o per parelles van
triar una planta de l'entorn i en una sortida conjunta de tota l'escola a partir d'un
guió van fer una observació de la planta triada adjuntant un dibuix i una
fotografia. A l'escola cada grup va omplir amb aquestes dades una plantilla de la
planta triada. Tot aquest materia es va publicar en format web.

Àmbits d’actuació
Aula

Curs

Cicle

Etapa

Centre

Educació Infantil
Educació Primària
ESO
Ensenyaments professionals, artístics i especialitzats
Formació de persones adultes
Currículum

Entorn
Batxillerat

Gestió i organització

Àrees, matèries, mòduls
Coneixement del medi, llengua, visual i plàstica

Capacitats/competències
 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
 Tractament de la informació i competència digital.
 Competència artística i cultural.

Descripció de l’experiència
Curs acadèmic
2010-2011
Objectius
 Conèixer algunes de les plantes del nostre voltant.
 Aprendre a fer observació directa del medi i obtenir-ne dades.
 Saber explicar i presentar les dades obtingudes.
Desenvolupament de l’experiència
Varem començar per fer una sortida de tota l'escola al veïnat de Farreres.
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Experiències
Abans de la sortida cada cicle havia seleccionat unes plantes a observar que es
van repartir per grups. Cada grup havia de fer el treball d'una planta.
El dia de la sortida cada grup a partir d'un full d'observació va fer les següents
tasques:
 Fer una fotografia de la planta.
 Fer dos dibuixos d'observació de la planta o d'una part de la planta.
 Obtenir un mínim de dues mides de la planta o part de la planta.
 Explicar el lloc on es troba la planta observada.
 Fer una descripció de les característiques de la planta observada.
Els dies següents cada grup va completar amb l'ordinador una fitxa de la planta
observada. El conjunt d'aquestes fitxes, presentades en format web, formen
l'herbari virtual.
Temporització
Una setmana
Recursos humans i materials
Càmeres fotogràfiques repartides per grups.
Documentació complementària
Web de l'herbari virtual:
 http://www.xtec.cat/centres/b7001292/continguts/herbari/index.htm

Autoria
Coordinació: Cap d'estudis de l'escola
Professorat implicat: Tot el centre
Adreça electrònica de contacte: ceiplesmoreres@xtec.cat
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