
Proposta d i dacti ca d acti v i tats entorn e l  mon 
de l es o l i ve res monumenta l s

ARRAILADES



En un mon acce l e rat on tot canv ia sense que  
ens n adonem, a l l o  que he retem de l s  nostres  

avantpassats ens connecta amb la nostra h i stor i a  
i  ens a r ra l a a l a  v i da ,  a l  p resent .



Les activitats presentades parteixen d'un plantejament interdisci-
plinari de l'aprenentatge que portarà a abordar diferents temàtiques 
relacionades amb la història, el món agrícola i la defensa del territori 
a través de propostes on les competències lingüístiques, matemà-
tiques, artístiques i de coneixement del medi s'hauran de posar en 
relació per tal de construir una mirada globalitzada sobre la temàtica 
treballada. 

La reflexió, concreció curricular i avaluació de les propostes fetes 
queda a mans dels professionals de l'educació que les porten a terme. 
La nostra idea és que les propostes puguen ser plantejades a manera 
de projecte d'aula entorn la temàtica del llibre “Arraïlades”, entenent 
que tot projecte ha de ser obert i arraïlat a la realitat del grup que el 
porta a terme. Per tant, les activitats es presentaran com a possibili-
tats que el o la docent pot o no agafar en el camí d'aprenentatge que 
es puga generar a partir de la lectura del conte. 

Des d'esta perspectiva al següent document presentem una bateria 
d'activitats que poden utilitzar-se de forma aïllada o com a part d'una 
seqüència didàctica més amplia, és a dir, un projecte, dividides en 
tres blocs: CONEGUEM LA NOSTRA HISTÒRIA, CUIDEM EL NOSTRE 

ENTORN i OMPLIM EL MÓN DE COLORS. 



CONEGUEM LA NOSTRA HISTÒRIA

Activitat

Convidar algun pare, mare, iaio, 
iaia... de la classe que siga o haja 
sigut pagès per fer-li preguntes 
sobre la vida i treball dels agri-
cultors. Preparar entrevista prè-
viament, prendre apunts durant 
l’entrevista, enregistrar l’entrevista 
per penjar-la al bloc de l’escola...

Recerca de fonts històriques fami-
liars: fotos antigues de la família, 
estris antics, roba antiga... 

N O TA :  El punt de partida pot ser 
la fotografia que apareix com a 
il·lustració al conte.

Objectius d’aprenentatge

• Conèixer de primera mà el 
món de l’agricultura.

• Conèixer el valor de les fonts 
històriques per a descobrir el 
passat.

• Aproximar-nos al passat a par-
tir de la història familiar.



Preguntar a iaios o altres famili-
ars una història que recorden so-
bre algun fet del passat i escriu-
re’l en format text narratiu i/o 
representar-lo a nivell artístic.

La temàtica pot ser lliure o guiada

a) sobre una temàtica concreta: 
–vida rural
–treball
–agricultura
–...

b) sobre un moment històric de-
terminat: 
–la guerra civil
–la vida durant el franquisme
–la transició
–...

Elaborar una línia del temps on 
col·locar les diferents fonts histò-
riques o els textos aportats pels 
alumnes. 

• Entendre el poder de la memò-
ria i els relats orals com a mitjà 
per recuperar el passat. 

• Aproximar-nos al passat a par-
tir de la història familiar. 

• Utilitzar la línia del temps com 
a recurs matemàtic per orde-
nar cronològicament els esde-
veniments. 



Fer una recerca sobre les oliveres   
més antigues de Catalunya (es 
poden incloure també altres tipus 
d’arbres) i  buscar en quin con-
text i moment històric devien ser 
plantades.

• Conèixer les diferents etapes 
de la història de Catalunya.

Fer una recerca sobre les espè-
cies d’arbres més antigues del 
planeta. Es pot fer una fitxa de 
cada espècie que permeti anotar 
determinades dades i posar-hi 
dibuixos propis o imatges tro-
bades. A partir de les espècies i 
les informacions obtingudes, els 
arbres es poden col·locar en un 
mapa mundi o bé en una línia del 
temps.

N O TA :  Es pot ampliar el treball 
buscant també els animals més 
longeus. 

• Aproximar-nos a la diversitat 
d’espècies vegetals i animals a 
partir d’un fet curiós com és la 
seua longevitat. 



Buscar un arbre emblemàtic 
del context proper a l’escola i 
investigar les relacions huma-
nes que s’hi han donat al seu 
voltant. Preguntar a familiars  
i coneguts si s’hi fan o feien al-
gun tipus d’activitats a la vora, si 
es conten històries sobre l’arbre... 
Una vegada coneguda la història 
de l’arbre, escriure un conte on 
l’arbre siga protagonista i/o repre-
sentar-ho a nivell artístic. 

L’activitat pot acabar amb una 
sortida del grup classe per visitar 
l’arbre i una vegada allí cadascú 
explicarà als seus companys el 
conte creat. 

Fer una recerca sobre els elements 
patrimonials amb valor natural, 
històric, cultural o social que hi 
ha a l’entorn proper de l’escola. 
Descobrir també si hi ha històries 
contades sobre els elements patri-
monials investigats.

• Descobrir  e l  patr imoni  
arbori proper i les relacions 
humanes existents. 

• Afavorir la vinculació emocio-
nal, i per tant el respecte, entre 
l’alumnat i el patrimoni arbori 
proper. 

• Conèixer el nostre entorn pro-
per a través de les històries que 
ens explica el patrimoni que hi 
és present.



Investigar sobre paraules i expres-
sions típiques de la variant dia-
lectal del català pròpia. Podem 
partir de preguntes com: Quines 
paraules utilitzem nosaltres però 
no sentim gairebé mai a la TV? 
Quines paraules que utilitzaven 
els nostres iaios ara ja quasi no 
s’utilitzen?

A partir d’aquí, elaborar un pe-
tit diccionari dialectal amb les 
paraules recollides i el significat 
de cada mot o expressió. Els més 
menuts poden fer un diccionari 
visual, on cada paraula siga re-
presentada per un dibuix que ens 
explique el significat. 

Fer una sortida a Ulldecona per 
conèixer les oliveres monumen-
tals i la seua història. Es pot apro-
fitar la sortida per visitar les  
pintures rupestres de l’ermita de 
la Pietat, el Castell d’Ulldecona  
i el poblat íber de l’ermita del  
Remei d’Alcanar. 

• Prendre consciència de les 
particularitats de la parla de 
cada regió catalana i donar 
valor a la riquesa lingüística i 
cultural que representa. 

• Conèixer i experimentar en 
primera persona com és un 
camp d’oliveres monumentals 
i entendre el valor patrimonial 
que representa conjuntament 
amb altres elements patrimo-
nials del mateix territori. 



CUIDEM EL NOSTRE ENTORN

Activitat

Identificar problemàtiques ambi-
entals a la nostra escola, al nos-
tre municipi o al nostre territori. 

Què passa? Per què passa? Qui 
n’és el responsable? Podem fer 
alguna cosa al respecte?

A partir d’esta reflexió desen-
volupar un projecte per tal d’in-
tentar millorar la problemàtica. 
Exemples: canviem els nostres 
hàbits, fem una campanya per 
als companys de l’escola, les 
famílies o el barri per tal què 
prenguen consciència sobre el 
problema i intenten fer-hi algu-
na cosa, escrivim cartes a l’ajun-
tament o organització que puga 
fer alguna cosa al respecte, etc. 

Objectius d’aprenentatge

• Prendre consciència de les 
problemàtiques ambientals 
properes i del tipus d’activitats/
accions que les produeixen. 

• Esdevenir ciutadans crítics  
i actius en la millora de la nos-
tra societat. 



Fer una recerca de les zones des-
forestades a l’entorn proper i in-
tentar conèixer-ne les raons. Fer 
una recerca de les zones  replan-
tades d’arbres a l’entorn proper 
i intentar conèixer-ne les raons. 

Parlar amb l’ajuntament o alguna 
organització que ens puga ajudar 
a fer una campanya de plantada 
d’arbres en un terreny municipal. 

Fer un hort escolar ecològic. A 
l’apartat “Recursos” de la web 
www.mamaterra.info es pot tro-
bar el material “De l’hort a casa” 
el qual pot utilitzar-se com a eina 
de suport pedagògic durant el 
procés d’elaboració de l’hort. 

• Ser conscients de la proble-
màtica de la desforestació 
així com de les campanyes de  
reforestació portades a terme 
en un context proper. 

• Esdevenir ciutadans compro-
mesos en la cura del medi am-
bient. 

• Conèixer el món de l’agricul-
tura a partir d’una experiència 
real. 

• Valorar l’agricultura ecològica 
com una forma de cuidar la 
natura i també cuidar-nos a 
nosaltres. 

Plantar un olivera a l’hort o pati 
de l’escola. Una vegada plantat 
imaginar com serà l’escola, el 
poble, el món d’aquí mil anys i 
escriure un conte sobre el futur 
on l’olivera hi siga protagonista 
o, per als més menuts, fer dibui-
xos sobre el futur, etc. 

• Generar vincle entre els  
infants i un arbre, la natura, 
que n’afavorisca l’estima i el 
respecte. 

• Reflexionar sobre el pas del 
temps i els canvis i continuïtats 
en la nostra societat. 



OMPLIM EL MÓN DE COLORS

Activitat

Dibuixar un arbre emblemàtic 
del nostre entorn o qualsevol 
arbre amb un valor sentimen-
tal per a l’alumnat. 

Fer un herbari d’arbres, es po-
den incloure elements dibui-
xats, recol·lectats, dades im-
portants de cada espècie...

Fer cartells amb dibuixos i es-
lògans per millorar una proble-
màtica ambiental detectada. 

Adaptar el conte al teatre i fer 
una representació de la histò-
ria per a l’alumnat de la nostra 
escola. Preparar decorats, ves-
tuari, atrezzo...

Objectius d’aprenentatge

• Utilitzar el dibuix i la pintu-
ra com a forma de conèixer i 
representar la realitat. 

• Investigar i conèixer el món 
vegetal a través d’un instru-
ment de catalogació d’espè-
cies, l’herbari. 

• Utilitzar el dibuix i la pintura 
com a mitjà de reivindicació 
i millora de la societat. 

• Aprendre a organitzar un  
teatre en totes els seues fases: 
creació de diàlegs, preparació 
de decorats, atrezzo, vestua-
ris, dramatització...

• Comprendre el valor del teatre 
per a transmetre missatges. 



Al sud de Catalunya i al nord del País Valencià tenim uns arbres i un paisatge que representa 
un dels patrimonis naturals, històrics i culturals més importants del nostre país. El mar 
d’oliveres, amb els centenars i centenars d’oliveres monumentals (mil·lenàries i centenàries) 
constitueix un paisatge agrícola que el pas dels segles gairebé no ha modificat i, per tant, 
testimoni de vida dels nostres avantpassats. Un llegat de les generacions que ens han 
precedit que malauradament en l’actualitat està en perill, arrasat per uns mercaders que 
no tenen cap escrúpol en arrencar estos majestuosos arbres del territori que ha estat casa 
seua d’ençà de l’època dels romans.

Contra aquesta trista realitat naix el projecte “Arbres en Peu de Vida”, una iniciativa impulsada 
des de la plataforma ciutadana Salvem lo Montsià i l’entitat Graëllsia amb l’objectiu de 
conscienciar la societat de la necessitat de protegir les oliveres centenàries i mil·lenàries de 
l’espoli brutal al qual l’especulació capitalista les està sotmetent i, a partir d’aquí, aconseguir 
una protecció efectiva d’uns arbres que representen monuments vius a la nostra història. El 
conte que tens a les mans forma part d’este projecte.

GRAËLLSIA, Grup d’estudis i comunicació ambiental, som una entitat sense ànim de lucre 
amb seu a Roquetes, que treballa per la divulgació i recuperació del patrimoni natural de 
les Terres de l’Ebre, en el marc de la Reserva de la Biosfera. Les nostres actuacions s’han 
centrat en la la recerca i la divulgació ambiental, etnològica i patrimonial, així com en la 
custòdia del territori i el voluntariat ambiental.

SALVEM LO MONTSIÀ som una plataforma ciutadana que vol donar a conèixer, sensibilitzar 
i trobar solucions a les greus agressions mediambientals que pateix el nostre territori. 
Actualment els nostres objectius són aturar les extraccions d’argiles que CEMEX està duent 
a terme a la falda de la serra del Montsià, pròximes al poblat protohistòric de la Ferradura 
al terme municipal d’Ulldecona, així com l’espoli de terres fèrtils, de patrimoni cultural  
i de les oliveres monumentals, mil·lenàries i centenàries, a diferents indrets de la serra,  
el seu entorn i arreu del territori. 


