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Com a entitat educativa que treballa amb infants i joves som conscients de la importància dels refe-
rents per als nois i noies a l’hora de conformar els seus valors, la seva identitat i la seva mirada del món.  
Hi ha més referents masculins que femenins en diversos àmbits com la ciència, la cultura, la política, etc. Cer-
tament, hi ha hagut poques dones reconegudes en aquests àmbits per manca d’oportunitats però, a més, les 
poques que hi ha hagut han estat poc visibilitzades.

Amb vocació de divulgar les seves aportacions i generar referents femenins en l’imaginari de les noves genera-
cions, la Fundació Pere Tarrés ha elaborat aquest calendari per al curs 2019-2020 adreçat a l’àmbit educatiu com 
ara escoles, centres socioeducatius, centres d’esplai, famílies, etc.

Calendari del curs 2019/2020

Activitat: Observem la natura i fabriquem el nostre herbari, Bibliografia: Sensat, R. (1996). Vers l’escola 
nova. Vic: Eumo editorial. Autores: Maria Elias i Bet Bartrina, docents de Lleure de la Fundació Pere Tarrés.

Aquest mes de març us proposem treballar recursos pedagògics en torn 
la figura de:

Mestra i feminista impulsora de la millora en l’educació de les dones

L’ensenyament va ser la raó de viure de Rosa Sensat. Des dels 
quinze anys, edat en què va començar a exercir de mestra, es va 
dedicar a estudiar i a millorar els mètodes pedagògics existents, 
que eren considerats per moltes persones d’aquest àmbit mètodes 
memorístics. Per a Sensat, la formació es basava a aconseguir 
convertir l’ensenyament en un procés apassionant. Lluny de 
l’academicisme, va incloure el joc i l’observació de fets quotidians en 
els seus mètodes pedagògics. 
Sensat no només va treballar per millorar els models educatius, també 
es va implicar en cos i ànima a afavorir l’educació femenina. Per a 
ella, com per a moltes feministes, l’alliberament de la dona passava 
per gaudir del mateix accés a l’educació que els homes. 

“No ens preocupem ni per les lliçons ni pels llibres. La primera cosa 
és aprendre a viure.”

EDUCACIÓ

Rosa Sensat 
El Masnou, 1873 - 1961



Espai
-Un espai exterior natural o bosc, o bé els entorns de la nostra 
escola o de l’esplai, on puguem recollir flors, plantes i herbes.
-Un espai amb taules i cadires per a crear l’herbari.

Material
Un cistell ample per a dipositar les plantes horitzontalment, 

tisores, paper absorbent o fulls de paper per a reutilitzar, guies 
telefòniques o volums d’enciclopèdies, làmines din A4, fundes de 
plàstic per a posar la làmina, carpeta, cola, bolígraf o retolador.

Descripció de l’activitat
Activitat que serveix per donar valor a l’entorn natural i a 
tot allò que ens ofereix mentre descobrim els usos i les 

característiques de les plantes que el componen.

Participants 
Entre 10 i 20 participants a partir de 8 anys.

Temps aproximat
Tres dies d’execució i entre dues i tres setmanes en total per a recol·lectar, 

assecar, premsar i muntar.

Objectius
-Aprofitar els recursos que ens ofereix la natura.
-Conèixer i identificar les plantes del nostre entorn més proper.
-Classificar la informació i conservar-la de manera adequada.

Observem la natura 
i fabriquem el nostre herbari

Rosa Sensat i Vilà és una de les persones més significades del moviment de renovació pedagògica català del 
primer terç del segle XX. Va dedicar la seva vida a fer una tasca de profunda regeneració social a través de 
l’educació activa. El seu lema, “educar per esdevenir persona”, presideix els seus principis pedagògics i va ser 
assumit per tot el moviment pedagògic noucentista.
Va ser la responsable de la secció de nenes de l’Escola del Bosc de Montjuïc, que és una de les obres pedagògiques 
més reeixides de Rosa Sensat. Era una escola a l’aire lliure i va ser la primera escola activa pública de Catalunya. 
Un dels principis de l’Escola del Bosc, “la vida en plena natura és un factor essencialíssim d’una cultura integral”, 
feia palès que una escola a ple aire garantia el millor ambient per al desenvolupament de la persona: deixar que 
els nens i nenes rebessin amb tota la força l’impacte del medi natural; la natura com a centre d’interès, entorn del 
qual girava tota l’activitat i l’aprenentatge escolar.
Es parlava de vitalisme, entès com la vida a prop de la natura, i també de la importància de la higiene, l’educació 
física, l’aire i la llum.
És per això que, seguint aquests principis, proposem aquesta activitat d’observació i contacte amb la natura.

Introducció
Després d’haver-nos documentat, farem una passejada pel bosc amb la intenció de collir branquetes, flors i fulles de 
plantes per a poder-les assecar i guardar-les, ben classificades. Farem una fitxa informativa amb la descripció i les 
qualitats curatives o culinàries, si en té. Tenir en compte i seguir tot el procés de manera acurada és imprescindible 
per a l’obtenció d’un bon resultat. L’objectiu és construir un herbari.

Desenvolupament
El primer que haurem de fer és documentar-nos amb guies sobre plantes medicinals, on trobarem les plantes 
catalogades i la informació sobre les seves característiques terapèutiques.
Un cop tinguem la informació, prepararem el material necessari per a collir les herbes. En aquest cas serà: una 
guia sobre plantes, un cistell, unes tisores i paper absorbent.
Sortir a caminar pel camp és el següent pas. A part de gaudir del meravellós paisatge que ens ofereix la natura, 
farem exercici i renovarem l’aire dels pulmons mentre anem identificant les plantes que recollirem per al nostre 
herbari.

Bibliografia: Sensat, R. (1996). Vers l’escola nova. Vic: Eumo editorial. Autores: Maria Elias i Bet Bartrina, docents de Lleure de la Fundació Pere Tarrés.



Per a fer una bona recollida cal triar bé l’època de l’any en què la fem. Un bon moment és la primavera i l’estiu, 
però el més important és fer la recol·lecta un dia que no hagi plogut i que el sol hagi eixugat la rosada del matí. Si 
no respectéssim això la recol·lecció se’ns floriria.
La recollida cal fer-la amb seny i cura. Evitarem collir les espècies que estiguin protegides o en perill d’extinció. 
Recol·lectarem una mostra de la planta, amb algunes fulles i tiges amb flors, si en té. Per tal que les fulles no se’ns 
assequin massa aviat i no s’arruguin, si el dia és molt calorós, podem posar una mica de molsa com a base perquè 
es mantingui la frescor de les plantes.
Quan tornem de la sortida construirem l’herbari. Per a poder-lo elaborar necessitarem guies telefòniques o volums 
d’enciclopèdies velles o llibres grans i paper assecant, com el de cuina. Anirem posant paper assecant o fulls 
de paper, la planta al damunt amb el nom que la identifica i uns quants fulls de les guies telefòniques al damunt. 
D’aquesta manera anirem fent capes perquè s’assequin bé les plantes fins que ens quedi ben ple. Lliguem bé els 
volums o llibres –mirant que les pàgines queden ben pressionades– i els posem en un lloc càlid, sec i airejat durant 
quatre o cinc dies.
Un cop les plantes estiguin ben seques, passarem al moment de premsa. Per a premsar caldrà comprovar que les 
plantes s’han assecat correctament, les canviarem de llibre o guia telefònica seguint el procés que hem dut a terme 
anteriorment, però aquest cop caldrà posar-hi al damunt llibres ben gruixuts i de pes per a poder premsar-ho tot.
El darrer pas a seguir és l’elaboració de les fitxes. Agafarem cartolines o làmines din A4, hi enganxarem la planta 
amb cola i hi escriurem la informació al costat amb un bolígraf o retolador, creant així la fitxa d’identificació amb el 
nom comú, el nom científic, la família, el lloc de procedència i la data de recol·lecció.
A l’hora d’endreçar les fitxes, ho podrem fer com més ens agradi: per ordre alfabètic, per família, etc.
El sistema per desar les fitxes dependrà del criteri de cadascú: podem separar les fitxes amb un paper de seda i 
arxivar-les en una carpeta o bé les podem posar en fundes de plàstic.

Avaluació
Un cop haguem finalitzat totes les fases de l’activitat podem preguntar als participants una sèrie de qüestions que 
ens serviran per a poder avaluar-la.

 x Heu gaudit caminant i recol·lectant plantes?
 x Heu descobert plantes que no coneixíeu? Quines són i quins usos poden tenir?
 x Teniu ganes de seguir incrementant el vostre herbari? 
 x On heu recol·lectat les plantes? On més les podríeu recol·lectar? 

A través d’aquestes preguntes obertes podrem determinar si els participants han aprofitat l’activitat i si han ampliat 
els seus coneixements sobre la natura que els envolta i veurem si cal reforçar algun aspecte.

Consideracions finals a tenir en compte
Com sempre, quan fem una activitat en el medi natural hem de prendre una sèrie de precaucions per a no malmetre 
l’entorn i minimitzar l’impacte de la nostra presència al màxim. 

 x No cal que cada infant faci un herbari, farem els grups que considerem oportuns o bé repartirem les 
diferents plantes a recol·lectar.

 x Mai no farem aquesta activitat en un espai protegit (parcs naturals com Collserola, el Montseny, el 
Corredor, etc.).

 x No agafarem mai les mostres de la mateixa planta sinó que farem la recollida en diferents llocs.
 x Mai no arrencarem la planta o la branca a recollir sinó que caldrà retallar una mostra petita i suficient per 
a minimitzar-ne el dany.

Bibliografia: Sensat, R. (1996). Vers l’escola nova. Vic: Eumo editorial. Autores: Maria Elias i Bet Bartrina, docents de Lleure de la Fundació Pere Tarrés.


