
rutes 
i itineraris
pels

1   De quin color és cada itinerari?

2   Quin és el nom de la serra que travessa l’itinerari 4?

3   Dibuixeu un camí ramader amb els elements en què els animals i el pastor beuen aigua.

Dossier pedagògic    6-8 anys
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

NOM: 
CURS: 



rutes 
i itineraris
pels

4   Quins d’aquests objectes, que es venien als mercats, ens donen les ovelles als humans?

      Una baldufa,     un formatge,     un bufanda de llana,     una manta,      

      un llibre,     un tros de carn,     llet d’ovella,     un cotxe,     un CD...

5   Busqueu en quin itinerari surt un pastor amb el seu ramat.

6   Us proposem una acitvitat per a fer a casa…

Representeu un conte en què hi siguin presents un llop, un pastor, un gos, un ramat 

d’ovelles i un corral.

Dossier pedagògic    6-8 anys
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

NOM: 
CURS: 

      Una baldufa,     un formatge,     un bufanda de llana,     una manta,            Una baldufa,     un formatge,     un bufanda de llana,     una manta,            Una baldufa,     un formatge,     un bufanda de llana,     una manta,            Una baldufa,     un formatge,     un bufanda de llana,     una manta,      



rutes 
i itineraris
pels

1   Enllaça amb fletxes els inicis i finals dels cinc itineraris i numera’ls. 

2   Dibuixeu un camí ramader amb tots aquells espais en què els animals i el pastor beuen 
000aigua, mengen, dormen i es refugien de les inclemències del temps.

Dossier pedagògic    8-10 anys
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

NOM: 
CURS: 

Inici itinerari                                      
Senan                                               
Aiguaviva                                          
El Pinell de Brai                                 
L’Argentera                                        
L’Aldea                                               

Final itinerari
Sant Joan del Pas, d’ Ulldecona                                         
L’Argentera                                
Montsagre de Paüls                                        
Santa Coloma de Queralt                                            
Forès



Final itinerari
Sant Joan del Pas, d’ Ulldecona                                         
L’Argentera                                
Montsagre de Paüls                                        
Santa Coloma de Queralt                                            
Forès

rutes 
i itineraris
pels

3   Cerca en quin itinerari es troba Cal Fontena i explica quina va ser la  seva funció en els 
temps en què la ramaderia era una activitat clau.

4   Observant les fotografies de cada itinerari; en quin t’agradaria estar? 
      I per què?

Dossier pedagògic    8-10 anys
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

NOM: 
CURS: 



rutes 
i itineraris
pels

5   Agrupa aquests elements en funció de si ho porta el pastor, si són productes derivats de 
000les ovelles que es venien als mercats o si són animals que transiten pels camins ramaders.

Un elefant, un formatge, uns gos d’atura, un dàlmata, un barret, un jersei de llana, 
un sarró, un bastó, cavalls, vaques, bous, quallada, llet...

-pastor:

-productes derivats de les ovelles:

-animals transitants de camins ramaders:

6   Us proposem una acitvitat per a fer a casa…

Representeu una obra de teatre centrada en la transhumància o la transterminàcia que 
tingui com a escenari un dels cinc itineraris.

Dossier pedagògic    8-10 anys
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

NOM: 
CURS: 
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pels

1   En quins itineraris trobarem…
      
      La font del Montsagre de Paüls?

      Cal Jaumet?

      La Torre de la Candela?

2   Actualment, hi ha mercat i fira al teu municipi? 
000

     Hi va haver en el passat mercats i fires ramaderes?

 
000Quina va ser la importància de la ramaderia i de les fires i mercats en el segle passat?

Dossier pedagògic    10-12 anys
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

NOM: 
CURS: 



rutes 
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pels

3   En quin plafó s’explica què és el dret d’abeurada i en què consisteix? 
     Cerca totes les fonts amb dret d’abeurada i digues en quins itineraris es troben.

4   En quin itinerari es parla de les basses?

5   Descriviu tots aquells espais en què els animals i el pastor beuen aigua, mengen, 
000dormen i es refugien de les inclemències del temps.

6   Us proposem una acitvitat per a fer a casa…
     Representeu una obra de teatre centrada en la transhumància o la transterminància 
     que tingui com a escenari un dels cinc itineraris.

Dossier pedagògic    10-12 anys
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

NOM: 
CURS: 



rutes 
i itineraris
pels

1   Quines comarques travessen cadascun dels cinc itineraris? 

2   Què penseu de l’ofici de pastor? Voldríeu exercir-ho?

3   Escriu les diferències que hi ha entre un mercat del segle XIX i un supermercat actual.
     Quina influència té aquesta evolució en el nostre estil de vida?

Dossier pedagògic    12-16 anys
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

NOM: 
CURS: 



rutes 
i itineraris
pels

4   Segons el cens de l’any 2004, quin era el total de caps d’oví i de cabrum que hi havia 
     a la demarcació de Tarragona?

5   Quin itinerari dels que proposem a l’esposició faries? Per què?

6   Us proposem una acitvitat per a fer a casa…
     Representeu una obra de teatre centrada en la transhumància o la transterminàcia que
     tingui com a escenari un dels cinc itineraris.

Dossier pedagògic    12-16 anys
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

NOM: 
CURS: 


