
El Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB) es troba dins del bosc públic de Bonvilar, propietat de 
l’Ajuntament de Terrassa. En aquest equipament  s’hi realitzen activitats d’educació ambiental dirigides al públic 
escolar i a entitats i col·lectius ciutadans.

L’activitat que proposem a continuació està pensada pels alumnes de cicle inicial d’educació primària i està 
enfocada a la la descoberta de l’entorn natural de Bonvilar.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

> Conèixer i valorar el paisatge de Bonvilar.

> Identificar els diferents elements que componen el paisatge de Bonvilar.

RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Competència de l’àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural: 

> Competència de conviure i habitar el món.

Implicacions de la competència:

> Identificar i desciure les principals característiques naturals, humanes i socials d’un territori.

> Utilitzar fonts d’informació que usin diferents tipus de suport per observar i analitzar l’entorn.

> Plantejar preguntes sobre característiques i canvis observables en els éssers vius i en els ecosistemes propers.

> Participar en la vida col·lectiva de la classe, posant en pràctica habilitats socials que afavoreixen les rela-
cions interpersonals.

Objectius:

> Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants relacionats amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural.

> Identificar els principals elements de l’entorn natural analitzar les seves característiques i interaccions.

> Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres.

> Respecte pels elements de l’entorn natural i social i participació en actuacions per a la conservació del medi.

Continguts pertanyents a l’apartat “l’entorn i la seva conservació”

> Observació d’elements i fenòmens naturals i comunicació de les observacions utilitzant formes de representa-
ció bàsiques.

Continguts pertanyents a l’apartat “el món dels éssers vius”:

> Observació, utilitzant mètodes directes i indirectes, d’organismes i objectes inerts, per identificar-ne les diferències.

> Caracterització dels éssers vius per la seva capacitat de fer les funcions bàsiques: nutrició, reproducció i relació.

> Identificació i determinació d’animals i plantes de l’entorn segons criteris observables.

> Identificació de les característiques i comportaments d’animals i plantes per adaptar-se al medi.


