
Material didàctic complementari
Educació infantil: parvulari



1.  INFORMACIÓ
DEL PARC DE L'ORENETA
El parc de l'Oreneta es troba situat darrere del monestir de Pedralbes al districte de Sarrià -
Sant Gervasi, sobre els primers pendents de la serra de Collserola. El parc, de 17 ha de superfície,
es va obrir al públic l'any 1978.

L'Ajuntament va comprar dues finques, la del castell de l'Oreneta, de la família Tous, i la
masia de can Bonavista, de la família Comte Milà, de les quals en veiem algunes restes.
Cal destacar que aquest parc és la prolongació del parc de Collserola, el qual presenta una
vegetació típica del bosc meditarrani del litoral. Els arbres autòctons propis són: pins, alzines
i roures i un sotabosc ric amb arbustos diversos com ginesta, marfull i llentiscle. També s'hi
troben diverses espècies plantades al llarg del temps: eucaliptus, xiprers, lledoners i, fins i
tot, restes d'antics conreus de figueres, tarongers, ametllers i oliveres.

Aquest és un parc forestal que ofereix els serveis i comoditats d'un parc urbà (jocs infantils,
àrees de pícnic, bar, miradors, etc). També cal destacar que compta amb dues instal·lacions
especials: el circuit del trenets de vapor en miniatura i el Poni-Club (en funcionament els
caps de setmana).

2.  ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
2.1  DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
L'activitat El Parc de l'Oreneta, un bosc a la nostra ciutat està adreçada a l'alumnat d'educació
infantil (P3, P4 i P5). Els objectius de l'activitat són:

Descobrir aquest espai natural dins la ciutat de Barcelona.
Fer una descripció bàsica dels animals i plantes que es poden trobar en aquest parc.
Conèixer la importància dels espais públics i del respecte que mereixen.

Superfície: 17 ha
Districte: Sarriá - St. Gervasi
Situació: Montevideo - Gaspar Casado
Transports: autobusos 30, 60, 66 i 94
Inauguració: obert al públic l'any 1978

Disposa d'un circuit de tren en miniatura
des de 1985

Per a més informació:
www.bcn.cat/parcsijardins
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L'activitat que es proposa està estructurada principalment al voltant de l'explicació d'un
conte per part d'un educador/educadora, en què es treballen els següent continguts:

Com canvien els arbres al llarg de les estacions. Es narra la vida d'un esquirol, anomenat
Urus, que busca casa on passar l'hivern, primer en un ametller i després en una robínia.
Cap dels dos no el podran ajudar, ja que es tracta d'arbres que perden les fulles. Finalment,
l'esquirol troba un pi on decideix fer-hi el niu.
Parts de l'arbre. Posteriorment, l'esquirol, buscant materials per construir el niu, va
passant per les diferents parts de l'arbre, on va trobant diversos personatges.
Comportament al Parc. Finalment, tot buscant els materials que necessita l'esquirol, es
comenta, entre tots, com cal comportar-se al Parc quan el visitem.
Final de conte. El conte acaba quan l'esquirol pot fer el cau gràcies a l'ajut d'una rateta,
la Filomena, que passa per allà.

2.2. EL MATERIAL DIDÀCTIC
Aquest material didàctic té per objectiu complementar l'activitat dels grups de P3, P4 i P5.
Les propostes que trobareu a continuació han estat dissenyades com a reforç a la realització
de l'activitat en el Parc.

Activitat per activitat, es treballen els següents objectius:

ACTIVITAT 1. Reconèixer els diferents personatges que apareixen al conte.
ACTIVITAT 2. Treballar les parts d'un arbre, presentades ja durant la narració del conte:
arrel, tronc i capçada.
ACTIVITAT 3. Desenvolupar la capacitat d'observació sobre la presència o no de fulles
d'alguns dels arbres que podem trobar al Parc.
ACTIVITAT 4. Familiaritzar-se amb la pèrdua de la fulla d'alguns dels arbres,  relacionat
amb els canvis d'estació que s'esdeven al llarg d'un any.
ACTIVITAT 5. Comentar pautes bàsiques del nostre comportament als parcs públics de
la ciutat.

2.3. PROPOSTA D'AVALUACIÓ
Per valorar el grau d'assoliment dels objectius i consolidació de l'aprenentatge, us suggerim
el qüestionari següent:

Quin tipus d'animal és l'Urus?

Com es menja les pinyes un esquirol?

Que està buscant l'Urus al Parc de l'Oreneta?

Com es diu l'arbre on l'Urus fa el seu niu? Perquè tria aquest arbre?



1. Els teus amics del conte

Encercla en aquest dibuix els personatges del conte de l'Urus



2. Quina part de l'arbre
triaràs per a l'Urus?

L'Urus està buscant un lloc per posar el seu niu. L'ajudes?
Caldrà que acabis el dibuix d'aquest arbre.



3. Amb fulles i sense fulles

Encercla els arbres que no tenen fulles



4. Com passa el temps!

Pots relacionar els dibuixos dels arbres amb la manera com
ens vestim en cadascuna de les estacions de l'any?



5. Nosaltres als parcs

I nosaltres, què podem fer als parcs? Encercla el que està bé
que hi fem i ratlla el que no ho està. Pots acabar de pintar tots
els dibuixos.




