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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A CENTRES EDUCATIUS
Des de l’any 1992 estem treballant en el camp de l’educació ambiental.
Tots aquests anys d’experiència ens han conduït a disposar d’un seguit
d’activitats que oferim als centres educatius.
El dossier s’estructura de la següent manera:

•

Educació infantil:

¾ Itineraris
¾ Tallers/jocs

•

Educació primària:

¾ Itineraris
¾ Tallers
¾ Jocs/gimcanes

Per a cada activitat s’indica:
•
•
•
•
•

cursos per als quals està recomanada i el trimestre més adient
durada
objectius
descripció de l’activitat
època més adient per a la realització de l’activitat

Totes les activitats tenen un material didàctic de suport que consisteix
en:
•

dossier per al professor. Explicació de l’activitat i del contingut
formatiu de la mateixa.

•

dossier de treball de l’alumne. Se’n facilitarà un exemplar per ferne les fotocòpies necessàries.

Tot i que la llista d’activitats és prou llarga, (es poden adaptar temes que no
estiguin especificats i que siguin d’interès pel centre educatiu) podem
adaptar-ne de noves tot relacionant-les amb els temes d’interès que tingui o
proposi el centre educatiu ( i sempre que se n’hagi parlat amb un temps
prudencial ).
Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través
del telèfon 93 830 05 42 o bé a
l’adreça de correu electrònic:
gaia@gaiamoia.com.

NOTA IMPORTANT:
1. LES ACTIVITATS QUE US OFERIM EN AQUEST CATÀLEG
VÉNEN
CONDICIONADES
PER
L’ENTORN
I
LA
DISPONIBILITAT DE L’ESCOLA O CENTRE
2. LES ACTIVITATS NO ES DURAN A TERME SI EL MESTRE
O PROFESSOR NO HI ÉS PRESENT
3. EN EL CAS QUE HI HAGI ALGUN ALUMNE/A AMB
ALGUNA DISCAPACITAT CAL AVISAR AMB ANTELACIÓ
L’EMPRESA GAIA PER TAL QUE LES EDUCADORES ADAPTIN
L’ACTIVITAT

CONEGUEM LA NATURA

Objectius:
• Observar de forma directa petits animalons i plantes que s’aniran trobant al

llarg del recorregut
• Saber deduir i relacionar quins animalons viuen als diferents hàbitats a través

dels rastres que van deixant: petjades, restes de menjar, caus...
• Reconèixer l’estructura de les plantes: la fulla, la flor, el tronc...
• Mantenir la capacitat d’atenció i observació a partir dels elements que es van

descobrint durant l’itinerari
• Tenir cura de les plantes i animals que s’aniran trobant
• Gaudir amb l’activitat de descoberta

Descripció de l’activitat:
Segons la ubicació de l’escola es valorarà si es pot dur a terme l’activitat o no.
S’iniciarà un recorregut per una zona natural propera a l’escola.
Els alumnes es convertiran en petits investigadors que estudiaran els animals i
les plantes que viuen al seu entorn immediat.
A partir d’un joc de descoberta coneixeran les relacions que hi ha entre els
animals i les plantes.
S’utilitzaran fitxes d’animals i plantes.
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DESCOBRIM LES PLANTES
DEL NOSTRE ENTORN

Objectius:
• Observar, olorar i tocar de forma directa les plantes que s’aniran trobant al

llarg del recorregut
• Identificar alguna planta amb el seu nom
• Reconèixer l’estructura de les plantes: la fulla, la flor, el tronc...
• Mantenir la capacitat d’atenció i observació a partir dels elements que es van

descobrint al llarg de l’itinerari
• Tenir cura de les plantes i animals que s’aniran trobant
• Gaudir amb l’activitat de descoberta

Descripció de l’activitat:
Segons la ubicació de l’escola es valorarà si es pot dur a terme l’activitat o no.
S’iniciarà una ruta per una zona natural propera a l’escola.
Al llarg de l’itinerari els alumnes aniran descobrint els diferents tipus de
plantes que es poden trobar a l’entorn immediat (arbres, arbustos i herbes).
Observaran diferents tipus de fulles, fruits, etc.
Aprendran a identificar les principals espècies vegetals de la zona.
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DESCOBRIM ELS ANIMALS
DEL NOSTRE ENTORN

Objectius:
• Observar de forma directa petits animalons que s’aniran trobant al llarg

del recorregut
• Saber deduir i relacionar quins animalons viuen als diferents hàbitats a

través dels rastres que van deixant: petjades, restes de menjar, caus...
• Mantenir la capacitat d’atenció i observació a partir dels elements que es

van descobrint al llarg de l’itinerari
• Tenir cura de les plantes i animals que s’aniran trobant
• Gaudir a partir de l’activitat de descoberta

Descripció de l’activitat:
Segons la ubicació de l’escola es valorarà si es pot dur a terme l’activitat o no.
S’iniciarà una ruta per una zona natural propera a l’escola.
Els alumnes es convertiran en petits investigadors que estudiaran els animals
que viuen al seu entorn immediat.
A partir d’un joc de descoberta esbrinaran quins animalons s’amaguen darrera
els rastres.
Utilització de fitxes d’animals, prismàtics i mostres de rastres.
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LES FLORS QUE FAN
OLOR

Objectius:
•

Reconèixer la gran diversitat de formes, colors i olors que componen un
bosc o entorn natural
• Relacionar algunes plantes a través del sentit de l’olfacte

• Mantenir la capacitat d’atenció i observació a partir dels elements que es van

descobrint al llarg de l’itinerari
• Tenir cura de les plantes i animals que s’aniran trobant
• Gaudir amb l’activitat de descoberta

Descripció de l’activitat:
Es farà un recorregut proper a l’escola per descobrir la diversitat de flors,
colors i olors.
A partir d’un conte s’introdueix a l’alumne en el món dels sentits:
“El follet de les olors” és una història on, a partir d’una poció màgica, se’ns
desperta el sentit de l’olfacte i això ens permet descobrir la diversitat d’olors
que ens ofereix la natura.
I a través del “joc de les medalles” s’aprendran el nom de les principals
espècies de la zona.
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ARRIBA LA TARDOR:
FULLES, FRUITS I
BOLETS

Objectius:
• Observar els canvis que pateix el bosc a la tardor
• Identificar diferents tipus de fruits del bosc
• Aprendre el paper que tenen els bolets dins el bosc
• Reconèixer diferents tipus de bolets
• Conèixer les normes per ser un bon boletaire

Descripció de l’activitat:
L’itinerari es realitzarà en un bosc proper a l’escola.
Durant el recorregut s’observaran els canvis que pateix el bosc a la tardor i els
recursos d’aquest: fruits, bolets…
S’identificaran els bolets i es distingiran els comestibles i els no comestibles.
S’identificaran les plantes i els seus fruits i s’esbrinarà qui se’ls menja.
* Hi ha la possibilitat de realitzar l’activitat a l’aula amb una durada de 2 hores.
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JOCS DE LA
BIODIVERSITAT

Objectius:
• Conèixer animals i plantes de l’entorn de l’escola a través del joc
• Ser conscients de quines actituds i quins comportaments s’han de tenir per

conservar la natura, els animals i les plantes
• Aprendre a treballar en equip

Descripció de l’activitat:
Es faran diferents jocs per conèixer la natura: identificació d’animals i plantes,
sons, olors, rastres...
L’activitat tindrà lloc en una zona natural propera a l’escola.
** També hi ha la possibilitat de fer la a l’escola en el gimnàs, sala polivalent o
en una aula suficientment gran.
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DESCOBRIM LES PLANTES
DEL NOSTRE ENTORN

Nivells
recomanats:
Cicle inicial
8
Cicle mitjà
8
Cicle superior 8

Objectius:
• Conèixer les principals espècies de plantes de la zona
• Entendre la distribució de les comunitats vegetals al nostre país
• Descobrir les funcions dels vegetals dins els ecosistemes
• Mantenir la capacitat d’atenció, observació a partir dels elements que es

descobriran durant l’itinerari

Descripció de l’activitat:
Segons la ubicació de l’escola es valorarà si es pot dur a terme l’activitat o no.
S’iniciarà una ruta per una zona natural propera a l’escola.
Al llarg de l’itinerari els alumnes aniran descobrint els diferents tipus de
plantes que es poden trobar al bosc (arbres, arbustos i herbes).
S’observaran diferents tipus de fulles, fruits, etc. A partir d’un joc de
descoberta s’identificaran diferents plantes.
S’utilitzaran fitxes de plantes i guies de camp.
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DESCOBRIM ELS ANIMALS
DEL NOSTRE ENTORN

Nivells
recomanats:
Cicle inicial
8
Cicle mitjà
8
Cicle superior 8

Objectius:
• Conèixer alguns dels animals de la zona
• Identificar els animals a través dels seus rastres, els seus cants...
• Aprendre a observar detingudament per poder identificar els animals
• Descobrir les funcions dels animals dins els ecosistemes
• Mantenir la capacitat d’atenció, observació a partir dels elements que es

descobriran durant l’itinerari

Descripció de l’activitat:
Segons la ubicació de l’escola es valorarà si es pot dur a terme l’activitat o no.
S’iniciarà una ruta per una zona natural propera a l’escola.
Els alumnes es convertiran en petits investigadors que estudiaran els animals
que viuen al seu entorn.
A partir d’un joc de descoberta esbrinaran quins animalons s’amaguen darrera
els rastres.
S’utilitzaran prismàtics, fitxes d’animals i guies de camp.
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ELS ANIMALS DE LA
RIERA

Nivells
recomanats:
Cicle inicial
8
Cicle mitjà
8
Cicle superior 8

Objectius:
• Entendre la importància del medi aquàtic com a hàbitat de molts éssers vius
• Conèixer les plantes i els animals que viuen a les rieres
• Aprendre com es relacionen entre ells els diferents éssers vius
• Descobrir com s’alimenten i com molts animals es transformen quan

esdevenen adults
• Ser conscient de la utilitat que té l’aigua per a l’home
• Entendre la importància de preservar l’aigua

Descripció de l’activitat:
S’establirà una zona d’estudi al voltant d’una riera.
Per grups, els alumnes aniran descobrint els diferents habitants d’aquest
ecosistema.
Es farà una posada en comú.
Els organismes que s’hagin agafat pel seu estudi es tornaran a la riera sense
danyar-los.
S’utilitzarà material per agafar, estudiar i identificar els animals de la riera.
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CONEGUEM LA NATURA

Nivells
recomanats:
Cicle inicial
8
Cicle mitjà
8
Cicle superior 8

Objectius:
• Entendre la distribució de les comunitats vegetals al nostre país
• Descobrir les funcions dels vegetals dins els ecosistemes
• Identificar els animals a través dels seus rastres, els seus cants...
• Aprendre a observar detingudament per poder identificar els animals
• Descobrir les funcions dels animals dins els ecosistemes

Descripció de l’activitat:
Segons la ubicació de l’escola es valorarà si es pot dur a terme l’activitat o no.
S’iniciarà una ruta per una zona natural propera a l’escola.
Els alumnes es convertiran en petits investigadors que estudiaran els animals i
les plantes que viuen al bosc.
A partir d’un joc de descoberta es coneixeran les relacions que hi ha entre els
animals i les plantes.
Per a cada grup d’alumnes s’entregaran motxilletes amb material divers per
investigar la natura (lupes, prismàtics, guies de camp...)
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ESTUDI DEL BOSC

Cicle inicial
Cicle mitjà

Nivells
recomanats:

Cicle superior 8

Objectius:
•

Conèixer els diferents elements que constitueixen el bosc i entendre les
relacions que s’estableixen entre ells

•

Identificar arbres i arbustos

•

Aprendre a utilitzar tècniques d’estudi del bosc: alçada, edat, diàmetre
dels arbres...

•

Descobrir els recursos que ofereix el bosc: fusta, fruits...

•

Aprendre les funcions ecològiques del bosc: infiltració d’aigua de pluja,
retenció del sòl, depuració de l’aire...

•

Reflexionar sobre les activitats humanes que afecten el bosc (positiva o
negativament) i les seves conseqüències

Descripció de l’activitat:
S’establirà una parcel·la d’estudi des d’on, per grups, es realitzaran les
diverses activitats de coneixement del bosc.
Es farà una posada en comú.
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ESTUDI DE LA
REGENERACIÓ D’UN BOSC
CREMAT

Nivells
recomanats:
Cicle inicial
8
Cicle mitjà
8
Cicle superior 8

Objectius:
• Aprendre que el bosc encara té vida
• Conèixer que després d’un incendi forestal hi ha estratègies perquè torni a

aparèixer la vida al bosc: germinació, rebrot...
• Identificar quines plantes i animals viuen en un bosc que s’està regenerant
• Descobrir quins factors incideixen en la regeneració d’un bosc cremat
• Analitzar les causes dels incendis forestals i com evitar-los

Descripció de l’activitat:
Primerament es visitarà un bosc sense cremar per tenir una impressió de la vida
que hi ha: arbres, animals, sons...
A continuació es visitarà un bosc cremat i es farà el mateix estudi per comparar els resultats.
Per acabar, es farà la comparativa i es reflexionarà sobre la importància de
conservar els boscos.
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ESTUDI DE LES PLANTES
SENSE FLOR

Cicle inicial
Cicle mitjà

Nivells
recomanats:

Cicle superior

8

Objectius:
• Entendre els diferents tipus d’organització de les plantes inferiors i la seva

evolució
• Identificar les parts morfològiques i funcionals dels diferents grups
• Localitzar els principals hàbitats dels organismes que s’estan estudiant
• Mantenir la capacitat d’atenció, observació a partir dels elements

que es trobaran durant de l’itinerari

Descripció de l’activitat:
Aquesta activitat es podrà dur a terme sempre i quan l’escola disposi d’una zona
propera on es puguin observar les plantes sense flor.
Es farà una ruta durant la qual s’aniran fent diferents parades d’interpretació.
S’observaran les plantes amb lupes de camp.
Quan un Centre educatiu faci la petició de l’activitat es valorarà si es pot fer o
no.
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LES FLORS I LA
POL·LINITZACIÓ

Cicle inicial
Cicle mitjà

Nivells
recomanats:

Cicle superior

8

Objectius:
• Aprendre la importància de les flors per a la reproducció de les plantes
• Conèixer les diferents parts d’una flor
• Observar diferents tipus de flors
• Descobrir diferents mecanismes de pol·linització: vent, insectes...

Descripció de l’activitat:
Es farà una ruta durant la qual s’aniran fent diferents parades d’interpretació.
S’observaran les plantes amb lupes de camp, es disseccionarà una flor i
s’identificaran les diferents parts que la composen.
S’utilitzarà material per a la dissecció de la flor i identificació de la planta a la
qual pertany (lupes, pinces,guies de camp...)
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PLANTES REMEIERES

Nivells
recomanats:
Cicle inicial
8
Cicle mitjà
8
Cicle superior 8

Objectius:
• Conèixer algunes de les plantes medicinals de la zona
• Aprendre les normes de recol·lecció: època, parts, conservació...
• Entendre la utilitat medicinal de cada planta
• Aprendre a confeccionar un herbari amb les plantes trobades
• Aprendre a preparar les plantes per al seu ús

Descripció de l’activitat:
La primera part tindrà lloc a l’escola on es farà una explicació general de les
plantes remeieres (quines són, recol·lecció, conservació, preparació...).
A continuació s’iniciarà una ruta per l’entorn natural més proper a l’escola per
conèixer les que es tenen a l’abast.
Es realitzaran diferents parades on s’aprendrà a identificar-les, recol·lectarles i conèixer quin ús se’n fa de cada una d’elles.
S’utilitzaran fitxes de plantes i guies de camp.
Possibilitat de realitzar l’activitat a l’aula. En aquest cas la durada és de 2
hores.
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CONEGUEM ELS OCELLS
INSECTÍVORS

Cicle inicial
Cicle mitjà

Nivells
recomanats:

Cicle superior

8

Objectius:
• Conèixer les principals espècies d’ocells insectívors de la comarca
• Aprendre a observar detingudament per poder identificar els diferents

tipus d’animals
• Descobrir les funcions dels ocells insectívors dins els ecosistemes
• Conèixer la principal problemàtica de conservació que tenen els

diferents grups d’animals
• Aprendre a respectar el medi natural i els éssers que hi viuen

Descripció de l’activitat:
L’itinerari es realitzarà per una zona natural propera al poble.
Primerament es farà una petita explicació amb suport visual. Seguidament es farà
un recorregut per observar, escoltar i anar comentant el que es vagi trobant.
Es practicarà la utilització dels binocles.
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ELS RASTRES

Cicle inicial
Cicle mitjà

Nivells
recomanats:

Cicle superior

8

Objectius:
• Conèixer les espècies animals que habiten els nostres boscos.
• Saber identificar els animals a través dels seus rastres.
• Realitzar motlles de petjades
• Aprendre a respectar el medi natural i els éssers que hi viuen
• Aprendre a treballar en equip.

Descripció de l’activitat:
L’activitat es començarà a l’aula fent una introducció teòrica i descripció del
funcionament de l’activitat .
A continuació es farà una sortida al bosc per buscar rastres.
Per últim s’estudiaran, dins l’aula, els rastres trobats amb l’ajut de pòsters i
guies de camp.
S’utilitzaran diferents materials per realitzar l’estudi: lupes, guies de camp,
escaiola, brúixoles...
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DESCOBRIM ELS
RAPINYAIRES NOCTURNS

Cicle inicial
Cicle mitjà

Nivells
recomanats:

Cicle superior

8

Objectius:
• Conèixer la morfologia i costums generals dels rapinyaires nocturns
• Identificar i conèixer diferents aspectes de les principals espècies de

rapinyaires nocturns del nostre país
• Aprendre la important funció d’aquests ocells en els ecosistemes: control

de les poblacions d’insectes, de rosegadors...
• Descobrir què mengen els rapinyaires nocturns
• Saber què és una egagròpila (regurgitació de part del menjar) i fer-ne la

dissecció

Descripció de l’activitat:
Es projectarà un audiovisual per conèixer diferents aspectes dels rapinyaires
nocturns i es presentaran imatges i sons dels que viuen aquí a Catalunya.
S’analitzarà, per grups, una egagròpila.
S’identificaran els animals que el rapinyaire s’ha menjat a través dels cranis
trobats dins les egagròpiles.
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LA BIODIVERSITAT

Nivells
recomanats:

Cicle inicial
Cicle mitjà

Cicle superior

8

Objectius:
• Conèixer la biodiversitat en les diferents regions del món i a la nostra

comarca
•
•

Estudiar els principals paràmetres que causen aquestes diferències

Conscienciar de la gran importància del manteniment de la biodiversitat
i ser conscient dels problemes que comporta el seu declivi

• Descobrir quines són les causes principals de la pèrdua de biodiversitat
•

Raonar possibles solucions per evitar la pèrdua de biodiversitat

Descripció de l’activitat:
Es treballarà amb ordinador i mitjançant material interactiu, caldrà assolir uns
objectius establerts.
Per realitzar aquest taller es necessitarà l’aula d’informàtica o una aula
convencional que disposi d’un ordinador per cada 1 o 2 alumnes.
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LES PLANTES
MÀGIQUES

Nivells
recomanats:

Cicle inicial
Cicle mitjà

8
8

Cicle superior

Objectius:
• Entendre els conceptes d’herba remeiera, herba culinària i cosmètica

natural
• Identificar els diferents tipus d’herbes i els seus usos
• Descobrir el munt de recursos naturals que tenim a l’abast i per què és

important respectar-los

Descripció de l’activitat:
Amb l’ajuda de fotografies i plantes naturals ens endinsarem en el món de les
plantes “màgiques”.
Coneixerem mitjançant el tacte, la vista, l’olfacte i,en alguna ocasió, el gust
algunes plantes que tenim al nostre abast.
Aprendrem quines propietats, usos medicinals i culinaris tenen.
Explicarem per què s’utilitzen i quina funció fan a la natura.
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DINOSAURES, SIRÈNIDS
I ALTRES ANIMALS
PREHISTÒRICS

Nivells
recomanats:

Cicle inicial
8
Cicle mitjà
8
Cicle superior 8

Objectius:

•

•

Explicar que el paisatge de Catalunya canvia al llarg dels anys

•

Saber com era Catalunya a les diferents èpoques geològiques

Descobrir quins animals vivien a la nostra comarca fa milions d’anys
•

Conèixer quines zones de Catalunya tenien un mar interior

• Aprendre quins són els animals marins s’amaguen en els fòssils que

trobem pel bosc
•

Sabíeu que a Catalunya hi havia dinosaures i sirènids?

Descripció de l’activitat:
Primerament i per posar en situació es realitzarà una introducció amb suport
visual i animals de joguina.
Pintarem i dibuixarem animals prehistòrics. Finalment realitzarem un mural
amb els paisatges i els animals que vivien a Catalunya a les diferents èpoques
geològiques.
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JOCS DE LA
BIODIVERSITAT

Nivells
recomanats:
Cicle inicial
8
Cicle mitjà
8
Cicle superior 8

Objectius:
• Conèixer animals i plantes de l’entorn de l’escola a través del joc
• Ser conscients de quines actituds i quins comportaments s’han de tenir per

conservar la natura, els animals i les plantes
• Entendre que el bosc, a part de ser un espai de lleure i educatiu, compleix,

sobretot, una funció ecològica
• Aprendre a treballar en equip

Descripció de l’activitat:
Es farà una gimcana on els grups han d’anar superant diferents proves relacionades amb la natura i la biodiversitat: identificació d’animals i plantes, sons,
olors, rastres...
La gimcana tindrà lloc en una zona natural propera a l’escola.
** També hi ha la possibilitat de fer la a l’escola en el gimnàs, sala polivalent o
en una aula suficientment gran.
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BOTÀNICA

Nivells
recomanats:
Primer cicle
8
Segon cicle
8
Batxillerat 8

Objectius:
• Conèixer les principals espècies de plantes de la zona
• Aprendre a identificar els arbres i els arbustos amb l’ús de claus

dicotòmiques
• Entendre la distribució de les comunitats vegetals al nostre país
• Descobrir les funcions dels vegetals dins els ecosistemes

Descripció de l’activitat:
Ruta per un bosc proper a l’escola en què s’aniran fent diferents parades
d’interpretació.
Observació de les plantes amb lupes de camp.
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ZOOLOGIA

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:
8
8
8

Objectius:
• Conèixer alguns dels animals de la zona
• Identificar els animals a través dels seus rastres, els seus cants...
• Aprendre a observar detingudament per identificar els animals
• Descobrir les funcions dels animals dins els ecosistemes

Descripció de l’activitat:
Ruta per un bosc proper a l’escola en què s’aniran fent diferents parades
d’interpretació.
Identificació de rastres, observació d’ocells amb binocles, jocs, etc.
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LA BIODIVERSITAT
DE LA NOSTRA COMARCA

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:
8
8
8

Objectius:
• Conèixer els diferents ecosistemes de la zona: bosc, rieres, conreus...
• Descobrir les principals espècies i la biodiversitat de cada un dels

ecosistemes estudiats
• Aprendre les interaccions entre els diferents elements dels ecosistemes:

alimentació, parasitisme, simbiosi...

Descripció de l’activitat:
Ruta per una zona propera a l’escola en què s’aniran fent diferents parades
d’interpretació, activitats de descoberta dels diferents ecosistemes , jocs, etc.
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ESTUDI DEL BOSC

Nivells
recomanats:
Primer cicle
8
Segon cicle
8
Batxillerat 8

Objectius:
• Conèixer els diferents elements que constitueixen el bosc i entendre les

relacions que s’estableixen entre ells
• Identificar arbres i arbustos
• Reconèixer animals directament o a través de cants i rastres
• Aprendre a utilitzar tècniques d’estudi del bosc: alçada, edat, diàmetre dels

arbres...
• Descobrir els recursos que ofereix el bosc: fusta, fruits,...
• Aprendre les funcions ecològiques del bosc: infiltració d’aigua de pluja,

retenció del sòl, depuració de l’aire...
• Reflexionar sobre les activitats humanes que afecten el bosc (positiva o

negativament) i les seves conseqüències

Descripció de l’activitat:
S’estableix una parcel·la d’estudi des d’on, per grups, es realitzaran les
diverses activitats de coneixement del bosc.
Posada en comú.
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ESTUDI DE LA
REGENERACIÓ D’UN
BOSC CREMAT

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:
8
8
8

Objectius:
• Aprendre que el bosc encara té vida
• Conèixer que després d’un incendi forestal hi ha diverses maneres que

torni a aparèixer la vida al bosc: germinació, rebrot...
• Identificar quines plantes i animals viuen en un bosc que s’està

regenerant
• Descobrir quins factors incideixen en la regeneració d’un bosc cremat
• Analitzar les causes dels incendis forestals i com evitar-los

Descripció de l’activitat:
Primerament es visita un bosc sense cremar per tenir una impressió de la vida
que hi ha: arbres, animals, sons...
S’estableix una parcel·la en un bosc cremat i s’analitza la regeneració.
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ESTUDI DE LES PLANTES
SENSE FLOR

Cicle inicial
Cicle mitjà
Cicle superior

Nivells
recomanats:

8
8
8

Objectius:
• Entendre els diferents tipus d’organització de les plantes inferiors i la seva

evolució.
• Identificar les parts morfològiques i funcionals dels diferents grups.
• Localitzar els principals hàbitats dels organismes que estem estudiant.
• Descobrir quins mecanismes utilitzen per reproduir-se
• Mantenir la capacitat d’atenció, observació a partir dels elements que anem

trobant al llarg de l’itinerari

Descripció de l’activitat:
Ruta en què s’aniran fent diferents parades d’interpretació.
Observació de les plantes amb lupes de camp.
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LES FLORS I LA
POL· LINITZACIÓ

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:
8
8
8

Objectius:
• Aprendre la importància de les flors per a la reproducció de les plantes
• Conèixer les diferents parts d’una flor
• Observar diferents tipus de flors
• Descobrir diferents mecanismes de pol·linització: vent, insectes,...

Descripció de l’activitat:
Ruta en què s’aniran fent diferents parades d’interpretació. Observació de les
plantes amb lupes de camp, dissecció d’una flor i identificació de les diferents
parts que la composen.
Aquesta activitat es podrà dur a terme sempre i quan l’escola disposi d’una zona
propera on es puguin observar les plantes sense flor. Es valorarà quan es faci la
petició de l’activitat.
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PLANTES REMEIERES

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:
8
8
8

Objectius:
• Conèixer algunes de les plantes medicinals de la zona
• Aprendre les normes de recol·lecció: època, parts, conservació...
• Entendre la utilitat medicinal de cada planta
• Aprendre a confeccionar un herbari amb les plantes trobades
• Aprendre a preparar les plantes per al seu ús

Descripció de l’activitat:
Si l’escola, és propera a una zona de camp o bosc, l’activitat es desenvoluparà
d’una manera o una altra:
1. En el cas de poder fer un itinerari, la primera part tindrà lloc a l’escola fent
una explicació general de les plantes medicinals (què són, recol·lecció,
conservació, preparació...) després es farà una ruta amb diferents parades on
s'aprendrà a identificar-les, recol·lectar-les i conèixer quin ús se’n fa de cada
una d’elles.
2. Si no es pot fer la sortida, es porten a l’escola diferents testos amb plantes
medicinals. En aquest cas la durada de l’activitat és de 1 a 2 hores.
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CONEGUEM
ELS OCELLS INSECTÍVORS

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:
8
8
8

Objectius:
• Conèixer les principals espècies d’ocells insectívors de la comarca
• Aprendre a observar detingudament per saber identificar els diferents tipus

d’animals
• Descobrir les funcions dels ocells insectívors dins els ecosistemes
• Conèixer la principal problemàtica de conservació que tenen els diferents grups

d’animals
• Aprendre a respectar el medi natural i els éssers que hi viuen

Descripció de l’activitat:
L’itinerari es realitzarà en una zona natural propera al poble.
Primerament es farà una petita explicació i seguidament es farà un recorregut per
observar, escoltar i anar comentant el que es vagi trobant.
Es practicarà l’ús dels binocles.
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ELS RAPINYAIRES
NOCTURNS

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:

Objectius:
• Conèixer i identificar les principals espècies de rapinyaires nocturns del

nostre país
• Aprendre la important funció d’aquests ocells en els ecosistemes: control

de les poblacions d’insectes, de rosegadors...
• Descobrir què mengen els rapinyaires nocturns
• Conèixer què és i què hi ha a l’interior d’una egagròpila (regurgitació de

part del menjar)

Descripció de l’activitat:
Projecció d’un petit audiovisual.
Anàlisi per grups d’una egagròpila.
Identificació dels animals menjats pel rapinyaire a través dels cranis trobats
dins les egagròpiles.
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LA BIODIVERSITAT

Cicle inicial
Cicle mitjà
Cicle superior

Nivells
recomanats:

Objectius:
Conèixer les diferències de biodiversitat en les diferents regions del
món i de la comarca

•

•

Estudiar els principals paràmetres que causen aquestes diferències

•

Conscienciar de la gran importància del manteniment de la biodiversitat
i ser conscient dels problemes que comporta el seu declivi

•

Descobrir quines són les causes principals de la pèrdua de biodiversitat
•

Raonar possibles solucions a la pèrdua de biodiversitat

Descripció de l’activitat:
L’activitat es realitzarà amb el suport de material interactiu per treballar amb
els ordinadors.
Per realitzar aquest taller es necessita l’aula d'informàtica o l’aula convencional
que disposi d’un ordinador per cada alumne.
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LA BIODIVERSITAT

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:
8
8
8

Objectius:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conèixer les diferències de biodiversitat en les diferents regions del món i
de la comarca.
Estudiar els principals paràmetres que causen aquestes diferències
Estudiar els principals paràmetres que causen aquestes diferències.
Conscienciar de la gran importància del manteniment de la biodiversitat i
Conscienciar
dedels
la gran
importància
del manteniment
de la biodiversitat i
ser conscients
problemes
que comporta
el seu declivi
ser conscients dels problemes que comporta el seu declivi.
Descobrir quines són les causes principals de la pèrdua de biodiversitat
Descobrir quines són les causes principals de la pèrdua de biodiversitat.
Raonar possibles solucions a la pèrdua de biodiversitat

Descripció de l’activitat:
Xerrada amb suport de presentació amb PowerPoint:
•

Diferències de biodiversitat a diferents zones i habitats

•

Importància de la biodiversitat als ecosistemes

•

Principals causes de la pèrdua de biodiversitat

•

Possibles solucions a la pèrdua de la biodiversitat
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ELS BOSCOS
I ELS INCENDIS FORESTALS

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:
8
8
8

Objectius:
•
•

Aprendre que el bosc té vida

Conèixer les principals funcions del bosc dins l’ecosistema
•

Introduir temes de gestió forestal

Saber quines són les causes dels incendis forestals

•

Conèixer com es fa la prevenció i extinció d’incendis

•

•

Aprendre com es regenera un bosc cremat

Descripció de l’activitat:
Xerrada col·loqui amb suport de presentació amb PowerPoint:
•
•

S'analitzen els problemes dels incendis dins l’ecosistema del bosc
Explicació de la gestió forestal i la regeneració dels boscos cremats
•

Que podem fer nosaltres per evitar els incendis
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EL BOSC
I EL CANVI CLIMÀTIC

Primer cicle
Segon cicle
Batxillerat

Nivells
recomanats:
8
8
8

Objectius:
•

Conèixer els diferents tipus de boscos a Catalunya i a la comarca.

•

Conèixer les principals funcions del bosc dins l’ecosistema i en l’economia
de la zona.

•

Principals problemes per a la conservació del bosc i la biodiversitat
( sequera, urbanització,fragmentació, incendis, canvi climàtic...)

•

El bosc i el canvi climàtic: el bosc com a mitigador del canvi climàtic i
estudis de com afectarà el canvi climàtic als diferents tipus de boscos.

Descripció de l’activitat:
Xerrada col·loqui amb suport de presentació amb PowerPoint:
•

S’analitzen els problemes del canvi climàtic en diferents tipus de boscos

•

La importància del bosc per l’ecosistema i la conservació de la biodiversitat
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