CATÀLEG D’ACTIVITATS
D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

LA BIODIVERSITAT
(Secundària)

C/ Sant Josep,4 ∙ 08180 MOIÀ ∙ Tel 93 830 05 42 ∙ gaia@gaiamoia.com ∙ www.gaiamoia.com

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

•

Educació secundària:

¾ Tallers
¾ Jocs
¾ Xerrades

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 fer-ne
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 adaptarne 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
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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.

26

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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