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Nivells: alumnes d’infantil (P4 i P5) i Cicle Inicial 
 
Objectius:  
Sensibilitzar l’alumnat respecte de la importància de la vida vegetal en general i de l’arbòria en 
particular; fer entenedora una visió des del món natural dels fets socials i històrics esdevinguts a 
Empúries durant el darrer segle. 
 
Treball previ: 
Consisteix en haver vist a classe la presentació multimèdia en què es motiva l’alumnat perquè 
preparin preguntes per a fer-les a un pi en concret. En la presentació se’ls dóna la següent 
informació als alumnes: 
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El professorat els passa la presentació multimèdia, els la llegeix i els l’adapta si és el cas. Tot 
seguit es vol que entre tot el grup acordin un seguit de preguntes a fer-li al pi. Aquestes 
preguntes seran llegides al pi el dia de la realització de l’activitat. Tenint en compte que els 
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alumnes les faran en grups d’uns 15 membres, aproximadament, pot resultar interessant de 
preveure quins seran els grups concrets que faran l’activitat conjuntament. Una solució fàcil és 
pactar que cada alumne farà una pregunta. Una altra solució és fer el llistat de preguntes i que 
en el dia de la sortida ja es veurà a quin alumne li tocarà llegir-la. Cal tenir en compte que si hi ha 
moltes preguntes (més d’una per alumne) l’activitat pot resultar excessivament llarga. 
 
En tot cas el CdA ha de tenir el llistat de preguntes una setmana abans de la realització de 
l’activitat, com a mínim, per a poder preparar les respostes del pi. 
 
Realització de l’activitat: 
L’Entrevista a un Pi forma part del taller anomenat Pins i Pinyes, en la seva versió adreçada a 
aquests nivells. Incloent-hi aquesta activitat el taller té una durada d’entre dues hores i mitja fins 
a tres hores. 
 
El dia de l’activitat els alumnes llegiran o faran les preguntes i el pi, amb una veu adequada, els 
contestarà, adequant les respostes als objectius fixats: informar dels fets esdevinguts a la zona 
en el darrer segle, sensibilitzar els alumnes respecte de les necessitats, característiques i 
avantatges de la vida vegetal a Empúries. 
 
Ja que les respostes del pi els seran lliurades, a més, amb un fitxer mp3 o wav, podria ser 
interessant que els alumnes també portessin les preguntes en un fitxer del mateix format per tal 
de disposar en el mateix les preguntes dels alumnes i les respostes del pi. 
 
Feina posterior: 
Creiem interessant de tornar a sentir el fitxer amb les preguntes i respostes del pi per tal 
d’aprofundir una mica en la informació aconseguida. Aquest fitxer es pot difondre a través dels 
espais web del centre. 


