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Origen del projecte 

El projecte VimeTer té l’origen en el projecte, també Magnet, RestauraTer, 

desenvolupat durant el curs 2016-2017. Durant aquest curs, i en el marc d’aquest 

projecte, els alumnes d’aula oberta de l’Institut del Ter van afrontar la tasca de 

restaurar i documentar el fons d’objectes procedents de la botiga denominada “Ca 

l’Esparter” de Manlleu. Aquest procés de treball, la història i el fons d’aquesta botiga de 

Manlleu es van exposar al Museu del Ter en l’exposició “Ca l’Esparter, patrimoni de 

Manlleu i projecte educatiu”.  Per la tasca de recerca i documentació dels objectes del 

fons es va contactar amb artesans de l’espart i altres fibres vegetals, el cisteller Joan 

Farré i el senyor Francisco Ureña coneixedor de la tècnica de l’espart, gràcies als 

quals els alumnes van poder conèixer de primera mà aquests oficis i tècniques.  

 

Plantejament de l’activitat 

Aquest treball previ i el contacte amb els artesans ens obria la possibilitat de continuar 

explorant el tema de l’artesania amb les fibres naturals, que a la vegada relacionava la 

temàtica del museu tant per la part de les fibres teixides, com per la part natural que fa 

referència a la procedència de les fibres: el bosc de ribera. D’aquesta manera se’ns 

plantejava un projecte on es podrien treballar els següents aspectes: 

  



- Àmbit artístic: Disseny i construcció d’elements originals a partir d’una matèria 

primera natural. 

- Àmbit natural: Les fibres treballades creixen de forma natural al bosc de ribera, així 

que era una bona oportunitat per a fer una mirada sobre l’entorn natural de on 

provenen les fibres, explicar funcions del bosc de ribera així com també la importància 

de la seva conservació. 

- Àmbit històric: La cistelleria, corderia, esparteria eren activitats econòmiques de 

suport per a la industria manufacturera tèxtil: coves, cordes i tot tipus de recipients es 

feien d’aquests materials. 

 

 

 

Objectius 

L’objectiu general de l’activitat s’engloba dins l’objectiu d’escoles Magnet, que 

mitjançant l’aliança entre un centre educatiu i una institució pretén arribar a l’èxit 

educatiu amb projectes innovadors i de qualitat. 

Pel que fa a objectius específics del projecte, com ja s’ha comentat, és un projecte que 

es treballen 3 àmbits diferents (artístic, històric i natural) de manera que ens permet 

abordar aquests temes fent que els alumnes adquireixin nous coneixements en 

aquests àmbits d’una manera innovadora, interactiva i participativa. 

Finalment, pel que fa a objectius educatius i pedagògics aquesta activitat els aportarà 

coneixement sobre la importància de saber treballar en equip, respectant i valorant les 

voluntats i experiències dels altres. Aprendre a organitzar, planificar i desenvolupar 

projectes. Fomentar l’esperit emprenedor, iniciativa personal i la capacitat de prendre 

decisions amb sentit crític. Respectar i protegir l’entorn natural, així com també 

contribuir en la seva conservació i millora. 

 

Dinàmica de l’activitat 

Hores d’activitat: 10 sessions de 2 hores (20 hores en total).  

Grup d’alumnes: L’activitat va dirigida als alumnes de 4t d’ESO que han triat 

l’assignatura  de plàstica. Aquest grup està format per 11 alumnes en total. 

 

Fases del projecte: 

1 - El primer dia es va fer una presentació del projecte. Es va passar una presentació 

on es s’explicava quina és la feina d’en Joan Farré (artesà cisteller), amb quines fibres 

naturals treballa i quin tipus d’objectes construeix. Es va explicar també el vímet (fibra 

natural en la qual es centra aquest projecte) i es van mostrar varis objectes com ara 



cistells, pèrgoles, bancs, túnels etc. que es poden construir amb aquesta fibra.  Al 

mateix dia es va començar a fer una pluja d’idees del què es volia construir i el lloc de 

l’institut a on s’ubicaria l’objecte. 

La dinàmica per decidir què construir, va ser la següent: 

- Es van fer grups de 2-3 alumnes, se’ls hi van repartir “post-its”. En aquests 

papers van fer propostes d’objectes i de diferents llocs a on es voldria ubicar 

l’objecte a dins el recinte de l’institut. 

- Es van enganxar els “post-its” a la pissarra i es van agrupar per ubicacions 

similars i també per objectes similars, com ara: entrada de l’institut, costat de la 

pista de futbol, objectes de decoració, objectes d’ombra, pèrgoles, bancs, etc.  

- Es va fer una primera selecció entre tota la classe a partir de les indicacions 

d’en Joan per saber si era viable o no construir l’objecte proposat tenint en 

compte la mà d’obra, material i temps de que disposàvem. 

- La dinàmica es va acabar amb una votació dels 3 objectes que més havien 

sortit com a proposta: pèrgola a l’entrada, túnel al llarg del passadís a l’entrada 

de l’institut, i una zona de decoració al pati amb un banc, paperera i testos per 

plantes. Aquesta votació es va dur a terme durant la tercera sessió del projecte, 

un cop es van haver creat les maquetes de les tres propostes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - El segon dia d’activitat es va fer una sortida al meandre del Gelabert per tal de 

conèixer el bosc de ribera i veure la procedència d’algunes de les fibres naturals que 

es van explicar el primer dia. Es va parlar del bosc de ribera, les seves funcions 

principals i les espècies més conegudes o rellevants que s’hi poden trobar. També es 

va comentar la problemàtica de les espècies invasores i de la importància de mantenir 

el bosc i el riu en un bon estat ecològic.  

Per tractar tots aquests temes es va dur a terme una petita dinàmica de reconeixement 

d’espècies i entorn: 

Foto 1: Dinàmica de propostes d’objecte (esquerra). Construcció de maquetes (dreta) 



Per dur a terme aquesta dinàmica, prèviament es van crear un total de 21 fitxes amb 

algunes de les espècies que conformen el bosc de ribera (tant vegetals com animals). 

Aquestes fitxes constaven del nom i fotografia/dibuix de l’espècie. Un cop al bosc, es 

va demanar als alumnes que fessin dos grups i agafessin un paquet de fitxes 

d’espècies vegetals i animals. A cada grup hi va anar un o dos professors/monitors per 

acompanyar i caminar per l’entorn natural intentant buscar a l’espai les espècies que 

tenien a cada imatge. Un cop es reconeixia l’espècie, es deixava la fitxa al costat 

indicant que aquell era el lloc on es troba l’espècie. En cas que no es pogués 

reconèixer a l’entorn cap espècie igual que la que tenien a la imatge, se’ls demanava 

que pensessin a on la ubicarien i deixaven la fitxa allà on creien que es podria trobar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta dinàmica va servir per reconèixer espècies d’arbres, conèixer quins són 

alguns dels animals típics del bosc de ribera (des de macroinvertebrats aquàtics, fins a 

ocells, mamífers i algun rèptil), conèixer el nom científic i el comú de les espècies. Així 

com també tenir coneixement de què és una espècie invasora, i poder almenys 

detectar-ne alguna en el seu entorn natural, com ara la Robínia (Robínia 

pseudoacacia). 

 

Un cop es va acabar el període de reconeixement de l’entorn i espècies de bosc de 

ribera, es van agrupar tots i es va fer una petita explicació de les funcions del bosc de 

ribera mitjançant unes fitxes explicatives (Imatge1) amb imatges que il·lustraven 

aquestes funcions. Ja per acabar, es va preparar també una taula amb diferents 

materials de fibres naturals (Foto 2), on en Joan va fer una petita explicació de les 

fibres que hi trobàvem i de quines de les plantes que havíem observat a el bosc es 

podrien aprofitar per l’artesania de fibres naturals. 

Imatge 1: Exemple de fitxa per l’espècie Salix alba (salze) i fitxa explicativa de una de les 
funcions del bosc de ribera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Realització de l’objecte. Després de la votació, es va decidir que es faria una 

pèrgola i un túnel a l’entrada de l’institut (Foto 3, 4, 5, i 6). Com que el túnel requereix 

més dies de feina, es va començar per aquest i es va acabar amb la construcció de la 

pèrgola/cabanya.  La ubicació escollida pels dos objectes va ser  l’entrada de l’institut. 

L’estructura és viva, això vol dir que si es rega amb suficient aigua, a la 

primavera/estiu brotarà i farà fulla. 

 

Altres aspectes que es van tenir en compte és que degut a les condicions 

meteorològiques, un parell de dies no es va poder treballar a fora al pati i es va 

treballar a l’aula de tecnologia de l’institut. Així doncs, es va buscar un pla B: es va 

decidir construir dues plaques d’ombra per posar a sobre una construcció amb palets 

que ja tenen al pati de l’institut (Foto 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Sortida al bosc de ribera del Gelabert (Manlleu). A la fotografia de la dreta es poden observar les fitxes 
de les espècies i de les funcions del bosc de ribera. A la fotografia de l’esquerra es pot veure la taula amb les 
fibres naturals. 

Foto 3: Construcció del túnel al passadís de l’entrada de l’institut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6: Procés de construcció de la pèrgola/cabanya. 

Foto 5: Procés de construcció de la pèrgola/cabanya. 

Foto 4: Túnel de vímet a l’entrada de l’institut. 



 

Foto 7:  Construcció plaques d’ombra. 

Foto 8: Grup d’alumnes de 4t ESO que han participat al projecte VimeTer. 


