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Introducció: Fem un fotoherbari!

La proposta educativa que oferim a Can Catà 
Natura està centrada en les Activitats Escolars 
Mediambientals, que fem perquè nens i nenes 
puguin descobrir i estimar la natura, així com 
respectar el medi ambient en l’entorn únic de la 
finca de Can Catà. Amb aquesta voluntat  fem 
itineraris i activitats diverses pel bosc i els jard-
ins, adaptats pels diferents cursos i cicles.

Hem dissenyat diferents itineraris pel Bosc Gran 
i pels jardins de la masia, que es poden fer en 
grup de manera autònoma, o acompanyats 
per nosaltres, que poden incloure o combinar-
se amb altres activitats formatives i lúdiques. 
Aquestes activitats educatives creatives, foto-
gràfiques o lúdiques, sempre tenen la voluntat 
de consolidar els aprenentatges i ajudar als 
alumnes a integrar millor allò que veuen.

L’interès de l’activitat Fem un fotoherbari!, rau 
en la capacitat d’observació i empatia que pro-
voca en els alumnes, l’estímul de conèixer la ve-
getació autòctona mediterrània per mitjà de les 
seves imatges, el procés de recerca, observació i 
descobriment, la posada en escena per fotogra-
fiar i la comprensió de l’acte fotogràfic integren 
aquesta pràctica, enriquida per la pròpia dinà-
mica del treball en grup, i la diversió de poder 
moure’s autònomament en els entorns del bosc.

A partir d’un itinerari a peu que escollim amb 
les escoles, fem una introducció als alumnes 
a les principals espècies del bosc autòcton de 
Collserola, especificant les característiques de 
l’emplaçament on són, sigui l’obaga, el solell o 
la ribera del Bosc Gran de Can Catà. 

Tot seguit, els introduïm a la tècnica fotogràfica, 
adaptant-nos al seu nivell i als dispositius que 
disposin per enregistrar les imatges. Al llarg de 
l’itinerari els explicarem aspectes d’un àmbit i 
altre, combinant les indicacions al voltant de 
la vegetació i de les possibilitats fotogràfiques, 
per tal que després puguin confeccionar el seu 
propi herbari fotogràfic.

A continuació presentem les principals espècies 
vegetals, tant arbres com arbusts o lianes que 
trobem al Bosc Gran de Can Catà, tot conside-
rant que no són la totalitat de les espècies de 
Collserola, ni tan sols les que pretenem que els 
alumnes aprenguin i retratin, són una guia que 
pot ajudar als mestres i alumnes a conèixer-les 
una mica és i a partir de la qual treballar.

En la segona part de l’activitat, repartim els 
alumnes en petits grups, perquè treballin de 
manera autòctona pel bosc, supervisada pels 
seus mestres i nosaltres mateixos, cercant 
aquestes espècies i fotografiant-les. El treball en 
grup és essencial doncs cadascun té una tasca 
diferent en cada moment i fa la seva aportació 
al treball en grup. Per acabar, observem aques-
tes imatges i conjuntament en valorem els re-
sultats.

Edat recomanada: 
3r., 4t, 5è i 6è Primària, Secundària, BAT 

Duració: 3 h. aprox.  

Grups: Màxim 2 Grups-classe. 
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Pi pinyer o pinyoner (Pino piñonero/Pinus pinea)

Principals arbres autòctons mediterranis a Can Catà 

Fulles: agullesArbre             

Fruits: pinyes i pinyons Escorça
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Pi blanc (Pino carrasco/Pinus halepensis)

Arbre             Fulles: agulles

Fruits: pinyes Escorça
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Alzina (Encina/Quercus Ilex)

Arbre             Fulles

Fruits: aglans Escorça



Can Catà Natura  Itineraris i activitats mediambientals        7

Roure (Roble/Quercus cerrioides)

Arbre             Fulles

Fruits: aglans Escorça
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Teix (Tejo/Taxus bacata)

EscorçaFruits

FullesArbre             
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Til·ler (Tilo/Tilia Plathyphyllos)

Arbre             Fulles

Fruits Escorça
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Arboç (Madroño/Arbutus unedo)

Bruc (Brezo/Erica arborea/multiflora/scoparia)

Principals arbustos autòctons mediterranis a Can Catà 

Fulles i fruitsArbust

Fulles i florsArbust
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Marfull (Durillo/Viburnum tinus)

Romaní (Romero/Rosmarinus officinalis)

Arbust Fulles i flors

Fulles i flors
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Arbust
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Galzeran (Rusco/Ruscus Aculeatus)

Garric (Coscoja/Quercus coccifera)

Fulles i fruits

Fulles i fruits

Arbust

Arbust
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Arítjol (Zarzaparrilla/Smilax aspera)

Principals lianes autòctones mediterrànies a Can Catà

Esbarzer (Zarzamora/Rubus ulmifolius)

Liana

Liana

Fulles i fruits

Fulles i fruits
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Heura (Hiedra/Hedera helix)

Rogeta (Rubia/Rubia peregrina)

Fulles 

Fulles i flors

Liana

Liana
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Lligabosc mediterrani (Madreselva/Lonicera implexa)

Vidalba (Clemàtide/ Clematis vitalba)

Liana

Liana

Fulles i flors

Fulles i flors
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