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MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL

ACTIVITAT FAMILIAR
PASSEIG PER LA SUREDA
Normes per anar al bosc:

Us proposem una activitat
per a fer amb tota la família
per tal de conèixer més
detalladament alguns
elements de la sureda,

Aneu amb la família al bosc.
Treballeu amb silenci. Molts animals
s’amaguen quan senten sorolls.
Mireu detingudament les fulles, les
flors i els fruits. Si cal agafeu-ne però
intenteu no fer-les malbé. I no deixeu
cap rastre. Si trobem alguna deixalla
seria bo que la recollíssiu. El bosc us
ho agrairà molt.

us hi animeu? Som-hi!
Amb l’ajuda d’una ouera podeu buscar i guardar els següents tresors:
Tots ells són elements que trobareu a la Sureda, amb els més petitons podeu repassar
amb quina lletra comencen o comptar les síl·labes de cadascuna de les paraules i amb
els més grans podeu comprovar mides i relacionar similituds i diferències amb altres
arbres:
AGLÀ
FULLA ALZINA SURERA
FULLA DE ROURE
FULLA PI
PINYA
CIRERA D’ARBOÇ
FLOR
SORRA
HEURA
HERBA
TRONQUET
PLOMA OCELL
ESCORÇA SURO
ESCORÇA DE PI

Has trobat la cúpula?
La coneixeràs perquè té petites
punxes en el seu contorn.
Saps si és caduca o perenne?
Quina mida fa?
Compara’l amb el fruit de la surera
L’arboç és un arbust o un arbre?
En saps el nom?
De quin color és? On l’has trobat?
Perquè creus que s’enfila pel tronc?
És humida? Seca? De quin color?
Sabries dir-nos si és la branqueta
d’algun arbre en concret?
De quin ocell creus que és?
Si la poses a l’aigua veuràs que sura
Compara-la amb l’escorça del suro
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Teniu ganes de treballar
un xic més? Aquí us
deixem unes propostes.
------------------------

-

-

Podeu fer una fotografia
de cada element amb un
objecte de referència com
pot ser un llapis o una
clau, així sabreu si és més
o menys gran.
--------------------------Feu el dibuix amb
aquarel·la in situ del bosc.
bosc
--------------------------Un cop arribeu a casa
podeu dibuixar i acolorir
cada element tot posantposant
hi la data, el nom i el lloc
on l’heu trobat.

T’animes a respondre les següents preguntes?
1. Ens hem despistat i no recordem a quin idioma pertany cada paraula, ens ajudes?
Aglà

Català

Bellota

Llatí

Agla

Àrab

Glans

Francès

Ballüta

Espanyol

Acorn

Llatí Anglès
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2. Quines d’aquestes espècies animals pasturen per les deveses i s’alimenten d’aglans
Encercla les respostes correctes:
(Aclariment: la devesa és una sureda sense sotabosc, es troben a Zamora, Salamanca,
Toledo, Ciudad Real, Còrdova, Jaén, Sevilla, Huelva, Càdiz, Màlaga, a la regió
extremenya i a l’Alentejo portuguès, més de sis milions d’hectàrees a tot Espanya.)
Porcs

Elefants

Formigues

Cangurs

Ovelles

Guineus

Cabres

Esquirols

Pops

3. Com és la fulla de l’alzina surera?
Tipologia de la fulla
Simple
Composta
Composta amb foliols compostos
4. Com creus que és el contorn de la fulla de l’alzina surera?
Contorn del limbe
Entera
Dentada
Lobulada
5. Compara-la amb altres fulles com la del pi o la del roure, com és la forma del limbe?
Acicular
Lancolades
Ovalades
El·líptiques
Link per saber-ne més:
http://www.xtec.cat/~jserla/projecte/tipusfulles.htm

Seguiu connectats al Museu per a més activitats!
www.museudelsuro.cat

