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1. Fes un herbari 
Llegeix la informació sobre algunes plantes i arbres que pots trobar a la comarca de la Noguera i fixa’t en 
la imatge, perquè t’ajudarà a identificar-los. 

Surt a buscar les plantes autòctones i agafa’n una petita fulla de cadascuna. Després, enganxa-la al full 
amb cinta adhesiva. Així elaboraràs un herbari!

• Activitat individual.

• Objectiu: 
  Conèixer plantes i arbres autòctons, així com les seves principals característiques.

• En què consisteix? 
 L’infant amb la supervisió d’una persona adulta visita els voltants de la casa de turisme, fins i tot pot fer 
 aquesta activitat quan visita el monestir, per trobar les plantes i arbres proposats. Cal que n’agafi una 
 fulla de cadascun. 

 Les plantes i arbres poden ser: 

 - L’alzina carrasca (Quercus rotundifolia)
  És un arbre espès, poc elevat, amb fullatge gris-blau. La carrasca és pròpia de la regió 
  mediterrània.

 - El pi blanc (Pinus halepensis)
  Pi blanc, de fulles molt primes i blanes, de color verd clar,  i de pinyes amb peduncle corbat, que 
  les inclina vers la branca on van inserides.

 - El roure (Quercus valentina)
  L’arbre més abundant en aquesta comunitat vegetal és el roure de fulla petita. Les fulles, molt 
  lobulades, són verdes a l’estiu, es marceixen a la tardor i es mantenen tot l’hivern seques a l’arbre. 
  Sol estar orientat al nord o al nord-oest. 

 - L’esbarzer (Rubus ulmifolius)
  És una planta que es pot presentar aïllada, però també forma part d’una comunitat sovint espessa 
  i impenetrable, la bardissa. Els fruits sucosos i aglomerats constitueixen l’anomenada mora, 
  comestible. 

 - L’espígol (Lavandula angustifolia)
  Planta herbàcia perenne de la família de les labiades de fulles lanceolades i flors blaves 
  agrupades a l'extrem d'una tija florífera. Els olis essencials de l'espígol serveixen per a fabricar 
  l'aigua de lavanda.

 - La farigola (Thymus vulgaris)
  Mata de la família de les labiades, molt aromàtica, de fulles linears petites i flors blanquinoses.

  *Font: Aula de la Natura, Quatre Vents. De Ramon Llansana i Colom / Diccionari Llengua Catalana   
  http://www.diccionari.cat/

• Material necessari:

 - Un dispositiu mòbil per consultar imatges de les plantes; també es pot consultar la presentació 
  Aula Natura del Monestir de les Avellanes.

 - Cinta adhesiva.
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