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Estimat docent:

Benvingut a la Guia per al docent de Jardí salvatge. Aquesta guia ha estat dissenyada per HHMI Tangled 
Bank Studios i l’Acadèmia de Ciències de Califòrnia (California Academy of Sciences) per a promoure 
l’exploració i l’aprenentatge a l’aire lliure com a suport per a la pel·lícula Jardí salvatge. Esperem que 
siga una eina útil per a entusiasmar els vostres estudiants amb l’observació científica i l’entorn natural.

Totes les activitats que inclou han sigut minuciosament dissenyades per a estimular la curiositat i fer que 
els estudiants participen en una investigació científica basada en dades del món que els envolta.

També hem treballat amb l’equip iNaturalist de l’Acadèmia de Ciències de Califòrnia per a llançar una 
nova aplicació d’exploració adreçada a xiquets anomenada Seek, que complementarà l’aplicació iNatura-
list, molt popular, i donarà als xiquets i les seues famílies una iniciació divertida i fàcil al món de l’obser-
vació i la ciència ciutadana.

Esperem que aquests materials i programes us resulten útils per a fer participar els vostres estudiants en 
l’aprenentatge de la naturalesa.



GUIA PER AL DOCENT (8 -14 anys)
Durada de la pel·lícula: 45 minuts
http://backyardwildernessfilm.com/

CONTINGUT DE LA GUIA

a)    Sinopsi de la pel·lícula

b)   Temes principals de la pel·lícula

c)    Perfil del personatge: Katie

d)    Idees prèvies

e)    Activitats ràpides i divertides

f)    Activitats a classe i a l’aire lliure de 8-14 anys

 1     Observar com un científic al teu jardí (de 8-14 anys; de 45 minuts a 1 mes)

 2     El teu ecosistema invertebrat (de 8-11 anys; 4 setmanes)

 3     Documentar la biodiversitat del jardí de l’escola (de 8-14 anys; de 2 a 3 hores)

 4     Model de xarxa alimentària (de 10-14 anys; 100 minuts)

 5     Cicle de l’aigua: joc de rols (de 10-12 anys; 45 minuts)

 6     Investigació sobre la descomposició (de 8-14 anys; preparació, després esperar 

         7 setmanes)

g)    Vocabulari

h)    Introducció a iNaturalist

i)     Recursos de ciència ciutadana

j)     Lectures complementàries i recursos relacionats

k)    Referències i reconeixements
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a. SINOPSI DE LA PEL·LÍCULA

Jardí Salvatge sorprendrà i entretindrà els espectadors amb les inesperades meravelles de la naturalesa 

que tenim a l’abast de la mà: als nostres jardins.

Durant les quatre estacions de l’any, als voltants d’una casa residencial, la pel·lícula mostra una varietat 

impressionant d’imatges i de comportaments únics de la vida salvatge; tot això captat per càmeres 

col·locades en caus i nius. Mentre recorrem el sòl d’un bosc i el fons d’un estany, descobrirem els seus 

habitants en una intimitat imponent i excepcional.

Seguirem els passos d’una xiqueta, Katie, i de la seua família. Ells viuen al costat d’un bosc però, absorbits 

per una infinitat de dispositius electrònics en les seues vides tan atrafegades, no són capaços de veure 

l’espectacle de la vida real que els envolta. Katie descobreix a poc a poc els secrets intricats que la natura-

lesa ha ocultat tan a prop de la seua casa i experimentarem l’alegria que ella sent gràcies a les interac-

cions amb aquest nou món.

La pel·lícula ens recorda que el wifi no és l’única connexió que importa i que, a vegades, als llocs més 

comuns es poden descobrir coses extraordinàries que podrien canviar-nos per sempre: només cal eixir.
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b. TEMES PRINCIPALS DE LA PEL·LÍCULA

“El que fa que el nostre planeta siga tan especial són els milions d’éssers vius que l’habiten. Tota la vida 
està connectada amb el medi ambient: amb l’aigua, la terra, la llum del sol i amb les plantes i els animals. 
Cada espècie té el seu paper i totes depenen les unes de les altres per a sobreviure, i encaixen com si foren 
peces d’un trencaclosques gegant”.
—Primeres línies de l’informe de Katie

Missatges principals

□ Els éssers humans formen part dels ecosistemes.

□ Hi ha escenes naturals que ocorren fora —i dins— de les vostres cases; només cal eixir i dedicar 
 el temps necessari a explorar-les.

□ Estem canviant el medi ambient. Alguns organismes es van veure expulsats per la nostra culpa, 
 mentre que d’altres han aconseguit adaptar-se a la presència humana i prosperar.

□ Es poden prendre mesures, encara que siguen xicotetes, per a protegir la naturalesa als vostres 
 jardins. Tots podem explorar, entendre i protegir el medi ambient.

Misstages secundaris

□ Un hàbitat tan menut com un bassal vernal temporal pot albergar una gran quantitat de 
 biodiversitat.

□ L’aigua és vital per a la supervivència de tot tipus de vida.

□ Alguns animals poden funcionar como a “espècies indicadores” que ens permeten saber si un 
 ecosistema està sa.

□ A penes hem començat a entendre el nostre impacte en el medi ambient.
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c. PERFIL DEL PERSONATGE: KATIE

KATIE, el personatge principal de Jardí salvatge, és una xiqueta 
d’11 anys amb molta curiositat intel·lectual que està creixent en 
l’era de l’electrònica. Entre l’escola, els amics i les distraccions 
d’internet, li costa veure més enllà de la pantalla que té al davant 
les meravelles màgiques que hi ha al seu jardí. No obstant això, un 
projecte escolar de ciències sobre els animals locals estimula la 
fascinació de Katie, que comença a descobrir que la vida fora de la 
seua casa pot ser molt més interessant del que imaginava. Quan 
tria les salamandres com el tema principal de la seua tasca, 
s’aventura a l’aire lliure i encoratja els seus amics i familiars a 

buscar la mateixa emoció per la naturalesa que ella està desenvolupant. Al final de la pel·lícula, s’ha 
convertit en una xiqueta més conscient del medi ambient i, a través de la veu d’una Katie més major, la 
narradora, descobrim que estudia a la universitat per a ser biòloga.
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d. IDEES PRÈVIES

Consulteu el Vocabulari par a conèixer les definicions dels termes en 

negreta que apareixen a continuació.

Hi ha diversos tipus d’ecosistemes, però en cada ecosistema, els 

organismes individuals viuen junts i interactuen entre ells i amb el 

medi ambient que els envolta de maneres que, sovint, són essencials 

per a la supervivència d’aquests. Una manera en què els organismes 

interactuen és a través d’una xarxa alimentària o un sistema de “què 

menja cada un”. Els productors primaris, com les plantes, les algues i 

alguns bacteris, produeixen els seus propis aliments per mitjà de la 

llum solar, l’aigua i el diòxid de carboni a través d’un procés que 

s’anomena fotosíntesi. Els consumidors primaris, com els cérvols i 

diversos insectes, consumeixen els productors primaris i són menjats 

s’obrin camí cap als bassals vernals per a emparellar-se i pondre.

La primavera i l’inici de l’estiu són moments de renaixement, ja que els dies més càlids i llargs, així com un 

augment dels recursos, permeten als animals reproduir-se i proveir les seues cries. L’estiu és l’època en la 

qual els organismes es desenvolupen i creixen, però a mesura que els dies s’acurten i s’acosta la tardor, el 

procés de fotosíntesi es desaccelera una altra vegada i el cicle anual torna a començar.

La circulació de l’aigua a través dels sistemes de la Terra constitueix una part important de tots els 

ecosistemes, ja que tots els organismes vius necessiten aigua per a sobreviure. Les plantes absorbeixen 

l’aigua i els nutrients del sòl a través de les arrels i transpiren l’aigua a través de les fulles. Els animals 

necessiten aigua per a beure i molts animals també depenen de l’aigua per a viure o per a reproduir-se. 

L’aparició de bassals a la primavera, a mesura que la neu i el gel es fonen i l’escorrentia superficial 

augmenta, és essencial per a la supervivència i la proliferació de molts gripaus, granotes, salamandres, 

insectes i gambetes.

Els éssers humans exerceixen un paper important en molts dels ecosistemes de la Terra, ja que canvien el 

paisatge i la disponibilitat dels recursos. La poda d’arbres pot alterar el cicle de l’aigua en un ecosistema 

perquè redueix el retorn de l’aigua a l’atmosfera a través de la transpiració. La tala dels boscos també 

destrueix els hàbitats de les plantes i els animals. Alguns animals s’adapten a la presència dels éssers 

humans, mentre que d’altres són expulsats. No obstant això, els éssers humans també poden prendre 

decisions i actuar de maneres que minimitzen els impactes negatius. Si passem més temps en la 

naturalesa i observem el medi ambient en què vivim, podrem entendre millor el nostre paper en la 

complexa xarxa de vida i prendre decisions que mantinguen sans els ecosistemes.

pels consumidors secundaris, com els coiots o les salamandres, els quals poden ser menjats per 

consumidors d’un ordre més alt.

Els animals carronyers, detritívors i descomponedors degraden el material mort i els residus i, així, 

retornen nutrients importants a l’ecosistema. També hi ha relacions i interaccions simbiòtiques entre els 

organismes que són vitals per als ecosistemes. Molts insectes i animals pol·linitzen les plantes, i sense 

aquesta funció tan important, una gran part de la vida en la Terra no podria existir. Les aus, com ara les 

gralles blaves americanes, contribueixen al creixement de nous arbres de roure, ja que recol·lecten i 

emmagatzemen bellotes al terra en forma d’aliment. Els ecosistemes estan replets d’interaccions de tot 

tipus que contribueixen a la proliferació i la diversitat de la vida.

Els ecosistemes canvien juntament amb les estacions a mesura que fluctua la intensitat de la llum del sol, 

que alimenta la productivitat primària. A mesura que els dies s’acurten a l’hivern, el procés de fotosíntesi 

es desaccelera i moltes plantes moren. Alguns animals migren a llocs més càlids en els quals hi ha més 

aliment, mentre que d’altres es refugien i hibernen fins a la primavera. Quan la primavera arriba 

novament i la intensitat de la llum solar augmenta, les plantes i la vegetació tornen a la vida, alhora que 

els animals tornen o ixen del seu son profund. Els organismes com ara les granotes i les salamandres 
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Èssers vius que apareixen en la pel·lícula

En ordre d’aparició...

●     juncs

●     èssers humans

●     gralla blava americana

●     coiot

●     cérvol

●     ratolí

●     gos domèstic

●     capolls de campanetes 

        d’hivern

●     molsa

●     falagueres

●     salamandra tacada

●     granota de primavera

●     ous de salamandra

 

●     larves d’insectes

●     cranc de riu

●     os rentador

●     ànec de Carolina

●     granota de bosc

●     cullerots

●     narcisos

●     roures

●     conill palustre

●     caragolet criollo

●     eruga

●     gat domèstic

●     arnes

●     tortuga

 

●     marieta

●     libél·lula

●     margarides

●     formiga

●     picacarrasques

●     borinot

●     trévol

●     colibrí

●     papallona reina

●     roure roig

●     capellans

●     centpeus
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●     Dibuixeu un mapa de la vostra casa i de l’entorn que us envolta, 
ja siga urbà o rural. Tracteu d’incloure-hi almenys dues plantes i 
dos animals que creus que viuen en l’“ecosistema” del teu 
veïnat. Dissenyeu el mapa a escala o incloeu etiquetes per a 
indicar les distàncies.

●     Descriviu els canvis que heu observat en el veïnat durant les 
quatre estacions. Com són l’hivern, la primavera, l’estiu i la 
tardor? Quines diferències notes entre aquestes estacions?

●     Torneu a mirar el vostre mapa. Reflexioneu sobre la varietat de 
plantes, d’animals i de característiques naturals que va 
observar Katie. Què s’ha quedat fora del mapa? Torneu a mirar 
l’“ecosistema” de la vostra casa i anota el que observeu ara.

●     Sigueu detectius com Katie! Trobeu un animal i observeu-lo en 

el seu hàbitat.

●     Camineu al voltant de la vostra casa o per l’illa del veïnat. 
Penseu tres preguntes sobre la naturalesa al vostre veïnat. Per 
exemple, per què floreix l’arbre que hi ha fora de la meua casa, 
però l’arbre del meu veí no ho fa? Si és possible, anoteu 
qualsevol “senyal” que hàgeu presenciat que us puga ajudar a 
resoldre el misteri o decidiu en què us podeu concentrar a 
continuació.

e. ACTIVITATS RÀPIDES I DIVERTIDES

Activitats ràpides abans de veure la pel·lícula

Activitats ràpides després de veure la pel·lícula
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● En la pel·lícula, on feien els animals els nius/caus i on cuidaven
les cries? Què vas observar sobre els nius/caus?

● De quina manera el cicle de l’aigua era una part essencial de
l’ecosistema presentat?

● Junt a un company nomeneu diversos exemples d’interaccions
entre un depredador i una presa.

Recordar preguntes relacionades amb la pel·lícula

● La narradora pensa en l’estiu com “el moment en què la vida forestal madura”. Per què penseu 
que aquesta temporada en particular és un moment en el qual tantes plantes i animals joves 
creixen i es desenvolupen? Expliqueu el vostre raonament.

● Dues espècies que apareixen en la pel·lícula, els capolls de campanetes d’hivern i la salamandra 
tacada, es coneixen com “espècies indicadores”. Segons el que vau veure en la pel·lícula, què 
ens diuen aquestes dues espècies sobre la salut o l’estat de l’ecosistema? Com definiríeu el 
terme “espècies indicadores” a partir del que heu experimentat fins ara?

Preguntes d’aplicació

Pren partit! Expresseu la vostra opinió i assegureu-vos d’utilitzar exemples de la pel·lícula per a reforçar 
la vostra afirmació. No cal que estigueu d’acord amb la narradora de la pel·lícula.

Alguns exemples d’afirmacions per a debatre són els sigüents:

● Tots els éssers humans formen part d’un ecosistema més gran. Les relacions de la naturalesa
ens mantenen vius.

● Hem produït un impacte positiu en el medi ambient.

● Totes les plantes i els animals depenen els uns dels altres.

Preguntes de debat



1. OBSERVAR COM UN CIENTÍFIC AL TEU JARDÍ, COM 
OCORRE EN JARDÍ SALVATGE
De 8 a 14 anys.
Aquesta seqüència de lliçons presenta als estudiants els conceptes de l’observació científica i l’elaboració 
d’esbossos i els permet practicar habilitats i tècniques abans d’eixir a observar el seu jardí.

1. Observar com un científic
 En aquesta activitat, es presentarà als estudiants la pràctica de l’observació científica.
2. Introducció als esbossos científics
 Els estudiants milloraran les seues habilitats d’observació i practicaran com fer esbossos científics.
3. Esbossos d’observació I
 Els estudiants elaboraran esbossos detallats per a tractar de recopilar dades a fi de respondre una 

pregunta.
4. Esbossos d’observació II
 Els estudiants faran l’esbós d’un objecte o sistema al llarg del temps per a crear un registre útil del 

canvi que es pot analitzar.
5. Fer un esbós al teu jardí
 Els estudiants utilitzaran les habilitats científiques d’elaboració d’esbossos i d’observació que han 

aprés per a observar la naturalesa al seu jardí. 

Per què cal elaborar un esbós científic?
Molts de nosaltres associem elaborar un esbós amb dibuixar una imatge 
bonica. Aquesta associació pot limitar-nos, especialment si creiem que no som 
bons a l’hora de dibuixar. Un científic crea un esbós per a registrar i comunicar 
informació, no per a fer art. A més d’un dibuix, un esbós científic sovint inclou 
etiquetes i diagrames, preguntes i explicacions. No cal ser un artista per a 
crear un esbós científic amb èxit. Simplement cal prendre’s temps, observar 
detingudament i registrar el que es veu.
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f. ACTIVITATS A LA CLASSE I A L’AIRE LLIURE DE 8-14 ANYS



OBSERVA COM UN CIENTÍFIC (30 minuts)

Alguna vegada heu caminat al voltant d’un camp de flors que semblen totes iguals? I si poguéreu 
parar-vos i mirar aquestes flors de prop i detingudament? Creus que encara semblarien iguals? Observar 
de prop i detingudament és una cosa que els científics solen fer i que pot generar preguntes per a 
investigar o respostes a preguntes que t’has fet. Aquesta activitat et dona l’oportunitat d’agafar un grup 
d’objectes que semblen tots iguals des de lluny i observar-los científicament per a notar les diferències.

Objetiu
En aquesta activitat, es presentarà als estudiants la pràctica de l’observació científica.

Materials
       ●     quantitat suficient de bellotes, petxines, pinyes de pi, fulles, cudols (o un altre grup d’objectes 
 que semblen tots iguals) per a tota la classe
       ● Paper i llapis

Procediment
       1. Doneu un objecte a cada estudiant. Demaneu als estudiants que escriguen observacions i 

preguntes que tinguen sobre l’objecte (la grandària, la forma, el color, l’olor, la sensació al tacte, 
les marques distintives, etc.) mitjançant l’ús d’oracions com ara “observe” i “em pregunte”. 
Demaneu-los que pensen quines característiques úniques té el seu objecte que podria distingir-lo 
dels altres.

       2. Reuniu tots els objectes de nou i mescleu-los en un recipient o una bossa, i després distribuïu-los 
en una taula. Demaneu els estudiants que utilitzen les observacions que han fet per a tractar de 
trobar el seu objecte.

       3. Després d’aquest exercici, organitzeu un debat en classe o assigneu una tasca de redacció en la 
qual els estudiants expliquen què significa observar una cosa i per què “observar” no és el mateix 
que “veure”.

 Quins tipus d’habilitats o tècniques utilitzeu quan observeu? Per què creieu que els científics fan 
 observacions sobre l’entorn natural? Quin tipus de preguntes podrien fer-se o tractar de 
 respondre? 
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INTRODUCCIÓ ALS ESBOSSOS CIENTÍFICS (45 a 60 minuts)

Escriure observacions és una manera útil de registrar informació sobre l’entorn natural; no obstant això, 
a vegades, fer un esbós pot ajudar els científics a capturar detalls que les paraules per si soles no ho fan. 
A més d’un dibuix, un esbós científic sovint inclou etiquetes, diagrames, preguntes i explicacions. 
Registrar el que u veu és diferent a dibuixar la imatge que u es forma al cap. Molts de nosaltres tenim 
imatges al nostre cap d’arbres, de flors, cases, pomes, conills, etc., que semblen dibuixos animats. Quan 
algú es disposa a fer un esbós d’una cosa real, és important concentrar-se en la mostra individual que 
tenim al davant, en comptes de la imatge generalitzada que imaginem. Podeu ajudar els estudiants a 
entendre això si us centreu en les particularitats d’un objecte d’exemple, com una fulla amb forats o una 
roca irregular.

Objetiu
En aquesta activitat, els estudiants milloraran les seues habilitats d’observació i practicaran com fer 
esbossos científics.

Materials
       ●     Quaderns o paper
       ● Llapis
       ● Llapis de colors

Procediment
       1. Expliqueu als estudiants que la tasca és fer un esbós suficientment específic com perquè un 

altre estudiant puga triar aquest objecte d’un muntó basant-se només en l’esbós.

       2. Abans d’entregar els objectes, proporcioneu als estudiants alguns criteris per a crear un esbós 
científic amb èxit.

              A. Un esbós precís descriu la vertadera naturalesa d’un objecte: grandària, forma, textura, etc.
              B. L’esbós ha de ser gran perquè se’n puguen veure els detalls.
              C. Quan siga possible, transmeteu més informació mitjançant un esbós colorit.
              D. Utilitzeu les paraules i el dibuix perquè l’esbós siga el més detallat possible.
              E. Agregueu etiquetes, preguntes i conjectures sobre el que veieu. Aquestes paraules expliquen  

    l’esbós.

       3. (Opcional) Si voleu, mostreu un exemple d’un esbós científic real als estudiants abans que 
comencen a fer els seus. Recordeu als estudiants que sovint hi ha una gran diferència entre 
dibuixar el que es veu i dibuixar el que es té a la ment.

       4. Entregueu els objectes i doneu als estudiants uns 15 minuts per a fer l’esbós.

       5. Demaneu als estudiants que posen els dibuixos al terra formant un cercle i els objectes al mig. 
Després, amb tota la classe, que tracten d’unir cada objecte amb el dibuix que li correspon. 
Quina informació registrada en l’esbós us ha ajudat a relacionar-lo amb l’objecte corresponent?

Exemples d’esbossos d’estudiants: la fila superior mostra esbossos d’estudiants de Secundària; i la fila 
inferior, esbossos d’estudiants de Primària.

       ●     Col·lecció d’articles per a fer esbossos, 
com ara fulles, bellotes, pinyes de pi o 
flors (cada estudiant pot triar un objecte 
de la col·lecció)
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INTRODUCCIÓ ALS ESBOSSOS CIENTÍFICS (45 a 60 minuts)

Escriure observacions és una manera útil de registrar informació sobre l’entorn natural; no obstant això, 
a vegades, fer un esbós pot ajudar els científics a capturar detalls que les paraules per si soles no ho fan. 
A més d’un dibuix, un esbós científic sovint inclou etiquetes, diagrames, preguntes i explicacions. 
Registrar el que u veu és diferent a dibuixar la imatge que u es forma al cap. Molts de nosaltres tenim 
imatges al nostre cap d’arbres, de flors, cases, pomes, conills, etc., que semblen dibuixos animats. Quan 
algú es disposa a fer un esbós d’una cosa real, és important concentrar-se en la mostra individual que 
tenim al davant, en comptes de la imatge generalitzada que imaginem. Podeu ajudar els estudiants a 
entendre això si us centreu en les particularitats d’un objecte d’exemple, com una fulla amb forats o una 
roca irregular.

Objetiu
En aquesta activitat, els estudiants milloraran les seues habilitats d’observació i practicaran com fer 
esbossos científics.

Materials
       ●     Quaderns o paper
       ● Llapis
       ● Llapis de colors

Procediment
       1. Expliqueu als estudiants que la tasca és fer un esbós suficientment específic com perquè un 

altre estudiant puga triar aquest objecte d’un muntó basant-se només en l’esbós.

       2. Abans d’entregar els objectes, proporcioneu als estudiants alguns criteris per a crear un esbós 
científic amb èxit.

              A. Un esbós precís descriu la vertadera naturalesa d’un objecte: grandària, forma, textura, etc.
              B. L’esbós ha de ser gran perquè se’n puguen veure els detalls.
              C. Quan siga possible, transmeteu més informació mitjançant un esbós colorit.
              D. Utilitzeu les paraules i el dibuix perquè l’esbós siga el més detallat possible.
              E. Agregueu etiquetes, preguntes i conjectures sobre el que veieu. Aquestes paraules expliquen  

    l’esbós.

       3. (Opcional) Si voleu, mostreu un exemple d’un esbós científic real als estudiants abans que 
comencen a fer els seus. Recordeu als estudiants que sovint hi ha una gran diferència entre 
dibuixar el que es veu i dibuixar el que es té a la ment.

       4. Entregueu els objectes i doneu als estudiants uns 15 minuts per a fer l’esbós.

       5. Demaneu als estudiants que posen els dibuixos al terra formant un cercle i els objectes al mig. 
Després, amb tota la classe, que tracten d’unir cada objecte amb el dibuix que li correspon. 
Quina informació registrada en l’esbós us ha ajudat a relacionar-lo amb l’objecte corresponent?

Exemples d’esbossos d’estudiants: la fila superior mostra esbossos d’estudiants de Secundària; i la fila 
inferior, esbossos d’estudiants de Primària.
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Materials
       ●     Objectes com ara plumes, fulles, 
 petxines, flors, etc.
       ● Llapis negres i de colors

       ●     Quaderns o paper 
       ●  LLupes (opcional)

ESBOSSOS D’OBSERVACIÓ I:
CAPTACIÓ DE DETALLS (45 a 60 minuts)

L’esbós científic consisteix en una recopilació de dades, però a 
manera de dibuix. Els esbossos detallats ens poden ajudar a 
concentrar-nos en característiques que, d’una altra manera, podríem 
passar per alt.

Objetiu
En aquesta activitat, els estudiants elaboraran esbossos detallats per 
a tractar de recopilar dades a fi de respondre una pregunta.

Procediment
1. Digueu als estudiants que utilitzaran esbossos científics per a tractar 

d’entendre millor com es relaciona l’estructura d’una [fulla, ploma, 
petxina, etc.] amb la funció que tenen.

       Com a opció, potser preferiu començar mostrant als estudiants una 
imatge d’una estructura/adaptació animal molt òbvia, com els dits 
palmats d’una granota o una teranyina, i desenvolupar un debat en 
classe sobre com es podria relacionar l’estructura d’aquestes amb la 
funció que tenen.

2. Entregueu objectes als estudiants i demaneu-los que presten molta atenció als colors, les 
textures, la forma, etc., de l’objecte i que pensen en la pregunta següent mentre fan l’esbós: Com 
es relacionen les estructures que observes en l’objecte amb la funció d’aquest?

3. Doneu als estudiants entre 15 i 20 minuts per a fer l’esbós de l’objecte. Recordeu-los que els 
esbossos científics inclouen etiquetes, anotacions i preguntes. Utilitzeu els criteris “ABCDE” de 
l’activitat “Introducció als esbossos científics”.

4. Feu que els estudiants compartisquen els esbossos i parlen sobre l’estructura i la funció dels 
objectes. Demaneu als estudiants que compartisquen les preguntes que els van sorgir mentre 
feien l’esbós i que pensen com podrien procedir per a respondre aquestes preguntes.

https://www.google.com/search?q=images+of+frog%27s+webbed+toes&rlz=1C1CHBD_enUS778US778&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiWq_iltczZAhXozIMKHVEqCfEQsAQIJg&biw=1920&bih=949
https://www.google.com/search?q=images+of+frog%27s+webbed+toes&rlz=1C1CHBD_enUS778US778&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiWq_iltczZAhXozIMKHVEqCfEQsAQIJg&biw=1920&bih=949
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enUS778US778&biw=1920&bih=949&tbm=isch&sa=1&ei=VZ-YWpSCM8XajwS8mpaQCQ&q=images+of+spider%27s+webs&oq=images+of+spider%27s+webs&gs_l=psy-ab.3..0i13k1j0i30k1j0i5i30k1l3j0i8i30k1.19259.21749.0.21928.14.11.0.2.2.0.136.924.4j5.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.11.931...0j0i67k1j0i8i13i30k1.0.BbMgQ9vxjd8
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Materials
 ●    Objectes o sistemes que canviaran en el 

transcurs de les hores o dels dies, com ara 
flors tallades, plantes en flor o en època de 
donar fruits, fruita en descomposició, 
nivells de l’aigua en un estany, cucs de seda 

ESBOSSOS D’OBSERVACIÓ II:
CAPTACIÓ DE CANVIS A TRAVÉS DEL TEMPS 
(setmanes o mesos)

L’esbós científic consisteix en una recopilació de dades, però a manera 
de dibuix. Com que un dibuix és una imatge instantània d’informació 
en un moment en particular, fer un esbós del mateix objecte durant 
diferents dies o setmanes pot captar com canvien les coses i, així, es 
pot crear un registre útil per a l’anàlisi i per a intentar comprendre les 
coses.

Procediment
1. Mostreu als estudiants un vídeo breu en càmera ràpida o un gif d’un fenomen natural que 

mostre canvis a través del temps (podeu trobar-ne alguns exemples ací). Demaneu-los que 
parlen sobre el que noten o el que es pregunten sobre el vídeo/gif.

 Si pausàrem el vídeo/gif i haguéreu de fer un esbós, què esbossaríeu exactament? Quina 
informació capturaríeu? Quina informació ometríeu o deixaríeu fora? Quina informació ens 
donen els vídeos en càmera ràpida o les fotografies que els esbossos no ens donen?

 Podem simular un vídeo en càmera ràpida fent l’esbós d’un objecte o un sistema a través del 
temps.

2. Prepareu l’objecte o el sistema que canviarà i feu que els estudiants facen un esbós de l’objecte o 
del sistema a intervals regulars durant un període específic.

3. Al final del període, demaneu als estudiants que escriguen un resum de com va canviar l’objecte 
o el sistema a través del temps i que facen referència als esbossos per a reforçar les seues 
conclusions. Incloeu explicacions quantitatives (per exemple, canvis en la grandària mesurada) i 
observacions qualitatives.

Objetiu
En aquesta activitat, els estudiants faran l’esbós d’un objecte o sistema al llarg del temps per a crear un 
registre útil del canvi que es pot analitzar.

en creixement o papallones en incubació, etc.
●    Llapis negres i de colors
 ●    Quaderns o paper

https://www.ngssphenomena.com/
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Materials
       ●    Llapis negres i de colors

FER ESBOSSOS AL TEU JARDÍ (45 minuts)

És probable que hi haja molt més del que u s’imagina al nostre voltant! Dedicar temps a estar en la 
naturalesa pot obrir-nos els ulls a les característiques i els comportaments de les plantes i els animals i 
als canvis que succeeixen amb el pas del temps que, d’una altra manera, podríem passar per alt.

Objetiu
En aquesta activitat, els estudiants utilitzaran les habilitats científiques d’elaboració d’esbossos i 
d’observació que han aprés per a observar la naturalesa al jardí de l’escola o en un espai obert pròxim.

Procediment
Aquesta activitat es pot realitzar amb la classe durant l’horari escolar o els estudiants poden fer-la de 
manera individual a casa.

1. Demaneu als estudiants que isquen al jardí de l’escola, al jardí de la seua casa, al parc o a altres 
àrees naturals i que dediquen de 10 a 15 minuts a observar l’hàbitat que els envolta. Deixeu que 
els estudiants trien en què els agradaria concentrar les seues observacions. Independentment 
del que trien, els estudiants han d’incloure esbossos científics i anotacions com a part de les 
observacions. Alguns exemples:

        ○ Feu almenys tres observacions d’animals que interactuen amb altres animals.
        ○ Feu almenys tres observacions d’animals que interactuen amb les plantes.
        ○ Feu un esbós de l’entorn per a determinar quina part de l’hàbitat creus que és més 
  important per a la biodiversitat del lloc.
        ○ Concentreu-vos en una cosa, com una planta en particular, i feu un esbós dels canvis 
  d’aquesta a través del temps.

2. Demaneu als estudiants que compartisquen les seues observacions amb els companys de classe. 
Açò es pot fer mitjançant una exposició o una presentació a la classe, o simplement els 
estudiants poden compartir el seu treball amb un company o amb un grup xicotet. Demaneu als 
estudiants que analitzen les preguntes següents en grups xicotets o amb tota la classe:

         a. Què heu aprés sobre l’hàbitat que heu observat?
         b. Heu notat coses noves sobre el medi ambient que abans mai havíeu notat?
         c. Penseu que l’hàbitat que heu observat està “sa”? Com ho sabeu?
         d. Com encaixeu vosaltres en l’hàbitat que heu observat? Quin és el vostre paper?

 ●    Quaderns o paper
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De 8 a 11 anys
En la pel·lícula vau veure moltes criatures xicotetes, com per 
exemple erugues, libèl·lules, formigues, marietes, borinots, 
papallones, arnes i centpeus. Construïm una llar per a aquests 
macroinvertebrats! Construïu i observeu l’estructura d’aquests per 
a descobrir quins organismes poden sobreviure en àrees diferents 
i com canvien quan l’entorn canvia.

Objetius
A través de l’observació de prop, els estudiants observaran 
organismes que sobreviuen en certs hàbitats, mentre que a 
d’altres els costarà més. Quina de les llars que hem construït té 
més biodiversitat?

Materiales
       ● Un espai a l’aire lliure de no menys de 90 cm x 90 cm al qual els estudiants puguen accedir 

durant un mes o més; pot ser terra solta, una àrea pavimentada o fins i tot un test!    
Consell per a les escoles: Si el lloc està en gran part pavimentat, simplement designeu una àrea 
de paviment per al projecte i etiqueteu-la com una investigació en curs. Recomanem utilitzar 4 
tests d’uns 30 cm de diàmetre perquè siguen un “ecosistema”, que atraurà insectes i altres 
invertebrats.

       ● Terra i llavors de gespa (per exemple, dàctil, avena, blat, etc.)
       ● Diverses peces de fusta sense tractar (sense pesticides ni conservants) d’aproximadament 15 a 
 30 cm de llarg (per exemple, varetes, retalls de fusta per a la construcció, llenya, etc.)
       ● Opcional: trossos de paviment trencat, rajoles, pedres o rajoles ceràmiques; flascons o recipients 
 transparents per a usar-los com a caixes per a insectes; pinzells i lupes.

Preparació del docent
Busqueu una àrea prop de l’escola per a col·locar l’estructura que es convertirà en una llar per a 
invertebrats xicotets. No cal que siga gran; amb un metre quadrat és suficient. Un lloc ideal:

       ● És tranquil, lluny de les àrees de trànsit humà
       ● És humit, prop de plantes o d’àrees amb cobertura

● Té flors a prop
● Té sòl lleuger, no argila pesada
● No serà pertorbat durant un mes

Primera part: Introducció
 1.   Què penseu que viu al jardí de l’escola? Feu una llista de les idees dels estudiants.

 2.   Presenteu el terme “macroinvertebrat”, animal sense columna vertebral que es pot veure sense 
utilitzar un microscopi. Decidiu quins organismes de la llista podrien correspondre’s amb aquest 
terme.

        Suggeriment per al docent: En general, els estudiants tenen la idea errònia que les 
salamandres, les serps i les sargantanes són invertebrats. Mostrar imatges dels esquelets 
d’aquests animals pot demostrar que són vertebrats.

3.    Què ha de tindre una bona llar per a macroinvertebrats? Els estudiants poden suggerir una 
varietat d’hàbitats, diferents fonts d’aliments, llocs per a refugi, temperatures i nivells d’humitat.

Segona part: Primera visita
1.    Porteu els estudiants a l’àrea preparada amb els quaderns de ciències. Feu que s’asseguen i 

observen silenciosament l’àrea entre 3 i 5 minuts i que dibuixen o anoten els macroinvertebrats 
que vegen en l’àrea o que passen volant. També han de prendre nota d’altres animals o plantes 
que hi ha a prop.

2.    Després de l’observació passiva, els estudiants poden investigar l’àrea de prop i usar els seus 
llapis per a alçar les pedres, la fullaraca o les varetes del sòl a fi de descobrir què hi ha davall. 
L’objectiu no és saber exactament quina criatura és, sinó poder descriure-la.

3.    En tornar a classe, en grups xicotets, han de fer una llista dels macroinvertebrats que han 
observat i descriure l’entorn en el qual els han trobat.

Tercera part: Creació i manteniment de la llar per als invertebrats
1.    Creeu quatre entorns separats, dividint l’espai del terreny (40 x 40 cm és una bona mesura) o 

utilitzant un test per a cada entorn.

2.    Dividiu els estudiants en grups, de manera que cada un tinga assignat un dels entorns que 
s’enumeren a continuació. Mentre un grup treballa en la creació de l’entorn assignat, els altres 
grups poden fer cartells per al seu entorn, dibuixar l’àrea com es veia abans de fer la llar i 
dibuixar l’estat inicial de la llar.

 

2. EL TEU ECOSISTEMA INVERTEBRAT! (4 setmanes) a. Àrea verda: planteu llavors de gespa en el sòl o utilitzeu la gespa de l’àrea triada. Si 
planteu llavors de gespa, recordeu regar-les per a ajudar-les a créixer. De tant en tant, 
talleu la gespa perquè tinga una altura d’aproximadament 10 cm. Podeu espargir els talls 
en l’àrea verda!

b. Sòl descobert: Removeu la terra del test o de la superfície amb una pala per a evitar que 
la terra es compacte, com si s’estiguera preparant per a plantar-hi llavors. Manteniu 
aquest entorn buit amb l’excepció de xicotetes quantitats de vegetació que no siguen 
gespa (és a dir, flors, molsa, plançons, etc.).

c. Muntó de troncs: amuntoneu diverses peces de fusta sense tractar. Trieu trossos de 
fusta que entren en la superfície o en el test. Lligueu diverses peces juntes amb un 
cordell o una corda i deixeu espais entre les peces per a deixar que els macroinvertebrats 
s’enfilen per aquests. Col·loqueu el muntó de troncs directament sobre el sòl descobert.

d. Muntó de pedres: feu una base sòlida de pedres directament sobre el sòl descobert. 
Amuntoneu pedres, rajoles trencades o trossos de paviment de manera solta sobre la 
base de les pedres. Deixeu molts espais xicotets entre les peces per a permetre l’entrada.
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De 8 a 11 anys
En la pel·lícula vau veure moltes criatures xicotetes, com per 
exemple erugues, libèl·lules, formigues, marietes, borinots, 
papallones, arnes i centpeus. Construïm una llar per a aquests 
macroinvertebrats! Construïu i observeu l’estructura d’aquests per 
a descobrir quins organismes poden sobreviure en àrees diferents 
i com canvien quan l’entorn canvia.

Objetius
A través de l’observació de prop, els estudiants observaran 
organismes que sobreviuen en certs hàbitats, mentre que a 
d’altres els costarà més. Quina de les llars que hem construït té 
més biodiversitat?

Materiales
       ● Un espai a l’aire lliure de no menys de 90 cm x 90 cm al qual els estudiants puguen accedir 

durant un mes o més; pot ser terra solta, una àrea pavimentada o fins i tot un test!    
Consell per a les escoles: Si el lloc està en gran part pavimentat, simplement designeu una àrea 
de paviment per al projecte i etiqueteu-la com una investigació en curs. Recomanem utilitzar 4 
tests d’uns 30 cm de diàmetre perquè siguen un “ecosistema”, que atraurà insectes i altres 
invertebrats.

       ● Terra i llavors de gespa (per exemple, dàctil, avena, blat, etc.)
       ● Diverses peces de fusta sense tractar (sense pesticides ni conservants) d’aproximadament 15 a 
 30 cm de llarg (per exemple, varetes, retalls de fusta per a la construcció, llenya, etc.)
       ● Opcional: trossos de paviment trencat, rajoles, pedres o rajoles ceràmiques; flascons o recipients 
 transparents per a usar-los com a caixes per a insectes; pinzells i lupes.

Preparació del docent
Busqueu una àrea prop de l’escola per a col·locar l’estructura que es convertirà en una llar per a 
invertebrats xicotets. No cal que siga gran; amb un metre quadrat és suficient. Un lloc ideal:

       ● És tranquil, lluny de les àrees de trànsit humà
       ● És humit, prop de plantes o d’àrees amb cobertura

● Té flors a prop
● Té sòl lleuger, no argila pesada
● No serà pertorbat durant un mes

Primera part: Introducció
 1.   Què penseu que viu al jardí de l’escola? Feu una llista de les idees dels estudiants.

 2.   Presenteu el terme “macroinvertebrat”, animal sense columna vertebral que es pot veure sense 
utilitzar un microscopi. Decidiu quins organismes de la llista podrien correspondre’s amb aquest 
terme.

        Suggeriment per al docent: En general, els estudiants tenen la idea errònia que les 
salamandres, les serps i les sargantanes són invertebrats. Mostrar imatges dels esquelets 
d’aquests animals pot demostrar que són vertebrats.

3.    Què ha de tindre una bona llar per a macroinvertebrats? Els estudiants poden suggerir una 
varietat d’hàbitats, diferents fonts d’aliments, llocs per a refugi, temperatures i nivells d’humitat.

Segona part: Primera visita
1.    Porteu els estudiants a l’àrea preparada amb els quaderns de ciències. Feu que s’asseguen i 

observen silenciosament l’àrea entre 3 i 5 minuts i que dibuixen o anoten els macroinvertebrats 
que vegen en l’àrea o que passen volant. També han de prendre nota d’altres animals o plantes 
que hi ha a prop.

2.    Després de l’observació passiva, els estudiants poden investigar l’àrea de prop i usar els seus 
llapis per a alçar les pedres, la fullaraca o les varetes del sòl a fi de descobrir què hi ha davall. 
L’objectiu no és saber exactament quina criatura és, sinó poder descriure-la.

3.    En tornar a classe, en grups xicotets, han de fer una llista dels macroinvertebrats que han 
observat i descriure l’entorn en el qual els han trobat.

Tercera part: Creació i manteniment de la llar per als invertebrats
1.    Creeu quatre entorns separats, dividint l’espai del terreny (40 x 40 cm és una bona mesura) o 

utilitzant un test per a cada entorn.

2.    Dividiu els estudiants en grups, de manera que cada un tinga assignat un dels entorns que 
s’enumeren a continuació. Mentre un grup treballa en la creació de l’entorn assignat, els altres 
grups poden fer cartells per al seu entorn, dibuixar l’àrea com es veia abans de fer la llar i 
dibuixar l’estat inicial de la llar.

 

a. Àrea verda: planteu llavors de gespa en el sòl o utilitzeu la gespa de l’àrea triada. Si 
planteu llavors de gespa, recordeu regar-les per a ajudar-les a créixer. De tant en tant, 
talleu la gespa perquè tinga una altura d’aproximadament 10 cm. Podeu espargir els talls 
en l’àrea verda!

b. Sòl descobert: Removeu la terra del test o de la superfície amb una pala per a evitar que 
la terra es compacte, com si s’estiguera preparant per a plantar-hi llavors. Manteniu 
aquest entorn buit amb l’excepció de xicotetes quantitats de vegetació que no siguen 
gespa (és a dir, flors, molsa, plançons, etc.).

c. Muntó de troncs: amuntoneu diverses peces de fusta sense tractar. Trieu trossos de 
fusta que entren en la superfície o en el test. Lligueu diverses peces juntes amb un 
cordell o una corda i deixeu espais entre les peces per a deixar que els macroinvertebrats 
s’enfilen per aquests. Col·loqueu el muntó de troncs directament sobre el sòl descobert.

d. Muntó de pedres: feu una base sòlida de pedres directament sobre el sòl descobert. 
Amuntoneu pedres, rajoles trencades o trossos de paviment de manera solta sobre la 
base de les pedres. Deixeu molts espais xicotets entre les peces per a permetre l’entrada.

https://www.google.com/search?q=images+salamander+skeleton&rlz=1C1CHBD_enUS778US778&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPgvqbuMzZAhWI3oMKHSppD1cQ_AUICigB&biw=1920&bih=949
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enUS778US778&biw=1920&bih=949&tbm=isch&sa=1&ei=X6KYWvWwIYK4jwSD-Y2ADw&q=images+snake+skeleton&oq=images+snake+skeleton&gs_l=psy-ab.3..0i8i30k1.13381.14235.0.14387.6.6.0.0.0.0.132.664.2j4.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.3.332...0i13k1j0i8i7i30k1.0._TnXGtVIh1M
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enUS778US778&biw=1920&bih=949&tbm=isch&sa=1&ei=bqKYWuXNMMTMjwTGw4SIBw&q=images+lizard+skeleton&oq=images+lizard+skeleton&gs_l=psy-ab.3...10883.13145.0.13313.11.9.2.0.0.0.140.885.6j3.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.1.101...0i13k1j0i8i7i30k1j0i13i30k1.0.SPw76x6tnqA
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De 8 a 11 anys
En la pel·lícula vau veure moltes criatures xicotetes, com per 
exemple erugues, libèl·lules, formigues, marietes, borinots, 
papallones, arnes i centpeus. Construïm una llar per a aquests 
macroinvertebrats! Construïu i observeu l’estructura d’aquests per 
a descobrir quins organismes poden sobreviure en àrees diferents 
i com canvien quan l’entorn canvia.

Objetius
A través de l’observació de prop, els estudiants observaran 
organismes que sobreviuen en certs hàbitats, mentre que a 
d’altres els costarà més. Quina de les llars que hem construït té 
més biodiversitat?

Materiales
       ● Un espai a l’aire lliure de no menys de 90 cm x 90 cm al qual els estudiants puguen accedir 

durant un mes o més; pot ser terra solta, una àrea pavimentada o fins i tot un test!    
Consell per a les escoles: Si el lloc està en gran part pavimentat, simplement designeu una àrea 
de paviment per al projecte i etiqueteu-la com una investigació en curs. Recomanem utilitzar 4 
tests d’uns 30 cm de diàmetre perquè siguen un “ecosistema”, que atraurà insectes i altres 
invertebrats.

       ● Terra i llavors de gespa (per exemple, dàctil, avena, blat, etc.)
       ● Diverses peces de fusta sense tractar (sense pesticides ni conservants) d’aproximadament 15 a 
 30 cm de llarg (per exemple, varetes, retalls de fusta per a la construcció, llenya, etc.)
       ● Opcional: trossos de paviment trencat, rajoles, pedres o rajoles ceràmiques; flascons o recipients 
 transparents per a usar-los com a caixes per a insectes; pinzells i lupes.

Preparació del docent
Busqueu una àrea prop de l’escola per a col·locar l’estructura que es convertirà en una llar per a 
invertebrats xicotets. No cal que siga gran; amb un metre quadrat és suficient. Un lloc ideal:

       ● És tranquil, lluny de les àrees de trànsit humà
       ● És humit, prop de plantes o d’àrees amb cobertura

● Té flors a prop
● Té sòl lleuger, no argila pesada
● No serà pertorbat durant un mes

Primera part: Introducció
 1.   Què penseu que viu al jardí de l’escola? Feu una llista de les idees dels estudiants.

 2.   Presenteu el terme “macroinvertebrat”, animal sense columna vertebral que es pot veure sense 
utilitzar un microscopi. Decidiu quins organismes de la llista podrien correspondre’s amb aquest 
terme.

        Suggeriment per al docent: En general, els estudiants tenen la idea errònia que les 
salamandres, les serps i les sargantanes són invertebrats. Mostrar imatges dels esquelets 
d’aquests animals pot demostrar que són vertebrats.

3.    Què ha de tindre una bona llar per a macroinvertebrats? Els estudiants poden suggerir una 
varietat d’hàbitats, diferents fonts d’aliments, llocs per a refugi, temperatures i nivells d’humitat.

Segona part: Primera visita
1.    Porteu els estudiants a l’àrea preparada amb els quaderns de ciències. Feu que s’asseguen i 

observen silenciosament l’àrea entre 3 i 5 minuts i que dibuixen o anoten els macroinvertebrats 
que vegen en l’àrea o que passen volant. També han de prendre nota d’altres animals o plantes 
que hi ha a prop.

2.    Després de l’observació passiva, els estudiants poden investigar l’àrea de prop i usar els seus 
llapis per a alçar les pedres, la fullaraca o les varetes del sòl a fi de descobrir què hi ha davall. 
L’objectiu no és saber exactament quina criatura és, sinó poder descriure-la.

3.    En tornar a classe, en grups xicotets, han de fer una llista dels macroinvertebrats que han 
observat i descriure l’entorn en el qual els han trobat.

Tercera part: Creació i manteniment de la llar per als invertebrats
1.    Creeu quatre entorns separats, dividint l’espai del terreny (40 x 40 cm és una bona mesura) o 

utilitzant un test per a cada entorn.

2.    Dividiu els estudiants en grups, de manera que cada un tinga assignat un dels entorns que 
s’enumeren a continuació. Mentre un grup treballa en la creació de l’entorn assignat, els altres 
grups poden fer cartells per al seu entorn, dibuixar l’àrea com es veia abans de fer la llar i 
dibuixar l’estat inicial de la llar.

 

a. Àrea verda: planteu llavors de gespa en el sòl o utilitzeu la gespa de l’àrea triada. Si 
planteu llavors de gespa, recordeu regar-les per a ajudar-les a créixer. De tant en tant, 
talleu la gespa perquè tinga una altura d’aproximadament 10 cm. Podeu espargir els talls 
en l’àrea verda!

b. Sòl descobert: Removeu la terra del test o de la superfície amb una pala per a evitar que 
la terra es compacte, com si s’estiguera preparant per a plantar-hi llavors. Manteniu 
aquest entorn buit amb l’excepció de xicotetes quantitats de vegetació que no siguen 
gespa (és a dir, flors, molsa, plançons, etc.).

c. Muntó de troncs: amuntoneu diverses peces de fusta sense tractar. Trieu trossos de 
fusta que entren en la superfície o en el test. Lligueu diverses peces juntes amb un 
cordell o una corda i deixeu espais entre les peces per a deixar que els macroinvertebrats 
s’enfilen per aquests. Col·loqueu el muntó de troncs directament sobre el sòl descobert.

d. Muntó de pedres: feu una base sòlida de pedres directament sobre el sòl descobert. 
Amuntoneu pedres, rajoles trencades o trossos de paviment de manera solta sobre la 
base de les pedres. Deixeu molts espais xicotets entre les peces per a permetre l’entrada.

Les quatre àrees podrien veure’s així

Fig. 1: Àrea verda

Fig. 3: Muntó de pedres Fig. 4: muntó de troncs

Fig. 4: Tot el terreny (acabat de plantar amb llavors de gespa)

Fig. 2: Sòl descobert
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Quarta part: Visita a la llar d’invertebrats
Després que els entorns hagen tingut 2 setmanes per a establir-se, és possible que, amb els estudiants, 
trobeu alguns macroinvertebrats nous! Entre els exemples s’inclouen cotxinilles, aranyes, formigues, bavoses, 
mosques, escarabats i molts més. Observeu cada àrea per a veure la biodiversitat dels macroinvertebrats en 
cada entorn. Porteu un registre de tots els macroinvertebrats en un diari o en un gràfic, fins i tot del tipus i de 
l’entorn en què van ser trobats. Aquests registres ajudaran a decidir si hi ha habitants nous.

Seguiu aquests consells per a aprofitar al màxim les visites:
● Els estudiants han de cuidar els macroinvertebrats i intentar no danyar-los ni matar-los mentre els 

estudien.
● Recordeu llevar els troncs i les pedres amb cura per a protegir les criatures que es troben davall.
● Tracteu de no molestar les criatures amb massa freqüència; el més recomanable és estudiar la llar 

una vegada a la setmana.
● Manteniu la terra humida i l’àrea lliure de fem.
● Per a la seguretat dels estudiants, entregueu-los caixes plàstiques o xicotets flascons transparents 

amb tapa per a posar-hi els organismes i poder observar-los, però després recordeu retornar-los a 
l’hàbitat.

● Utilitzeu un utensili, com una pala o una vareta, quan alceu les pedres i la fusta per a fer les 
observacions, a fi de protegir els estudiants dels insectes que piquen.

● Els pinzells són una bona barrera per als estudiants que no vulguen tocar els macroinvertebrats. Els 
crins són prou suaus com per a moure els macroinvertebrats i posar-los dins de les caixes per a 
insectes sense danyar les criatures.

Quinta part: Anàlisi i interpretació dels resultats
Hi ha diverses maneres d’examinar les dades dels estudiants! Aquestes són algunes idees:

● Revisar quins macroinvertebrats s’han convertit en residents. Observar quins residents estan en la llar 
durant diferents patrons climàtics.

● Discutir quins tipus de macroinvertebrats prefereixen cada entorn i per què podrien tindre aquestes 
preferències.

● Comparar la biodiversitat dels quatre entorns.
● Estudiar les àrees durant les diferents estacions per a determinar si la varietat de macroinvertebrats 

canvia segons l’estació.
● Fer que els estudiants escriguen o conversen sobre quins macroinvertebrats van poder persistir en 

l’hàbitat, quins se n’allunyaren i quins hi arribaren. Si hi van persistir, les quantitats van augmentar o 
van disminuir? Demanar als estudiants que utilitzen evidències de les seues notes per a refermar les 
seues eleccions.

● Fer que grups d’estudiants creen un model del moviment de la matèria dins de l’entorn del terreny. 
Fer que els grups comparen els seus models i analitzen les qualitats de les seues eleccions.

Extensions
Proveu l’activitat següent per a identificar quines espècies en particular viuen al jardí de l’escola!



De 8 a 14 anys
L’aplicació gratuïta iNaturalist permet elaborar una enquesta biològica, obtindre ajuda amb la identificació 
d’espècies i connectar-se amb una xarxa mundial de naturalistes. Amb la utilització d’eines i de tecnologia 
senzilles, els estudiants poden desenvolupar i dur a terme una investigació científica original sobre la 
biodiversitat en el terreny de l’escola. Després, analitzeu les dades, traieu-ne conclusions i compartiu els 
resultats per a inspirar la gestió ambiental de la comunitat!

3. DOCUMENTAR LA BIODIVERSITAT DEL JARDÍ DE L’ESCOLA 
(de 2 a 3 hores)

Materials
Dispositiu mòbil amb l’aplicació iNaturalist descarregada (1 per grup 
de 2 a 5 estudiants)
Quadern de ciències (1 per estudiant)

Preparació
       ● Reviseu l’aplicació mòbil iNaturalist i la pàgina web:   
 https://www.inaturalist.org/pages/teacher's+guide
       ● Configuració d’inici de sessió:      
 www.inaturalist.org/pages/getting+started
       ● Seleccioneu el lloc d’estudi del jardí de l’escola com la seua  
 “ubicació”

Instruccions
1. Lidereu un debat breu per a accedir als coneixements previs sobre la biodiversitat del jardí. Pregunteu 

als estudiants: Quines espècies (grans o xicotetes) heu vist en l’àrea de l’escola?

2. Mostreu als estudiants la pàgina web i l’aplicació d’iNaturalist i, si escau, mostreu qualsevol dada 
existent prop del jardí de l’escola. Pregunteu als estudiants: Quines d’aquestes espècies no us resulten 
familiars? Qui va recopilar aquestes dades?

3. Expliqueu als estudiants que ara recopilaran dades amb iNaturalist per a documentar les espècies que 
puguen trobar al jardí de l’escola.

4. Demaneu als estudiants que inicien sessió en iNaturalist en els dispositius mòbils. Mostreu com fer 
una fotografia d’un organisme individual i com sincronitzar-la amb iNaturalist. Doneu temps als 
estudiants per a practicar.

5. Feu que els estudiants creen un inventari preliminar utilitzant un dispositiu mòbil per a fer fotografies 
d’organismes individuals.

6. Dividiu les tasques perquè tots tinguen l’oportunitat de fer fotografies, sincronitzar amb 
iNaturalist, identificar espècies i completar entrades en línia. (Utilitzeu els tutorials en línia per a 
practicar aquest procés abans d’ensenyar-li’l als estudiants).

7. Inicieu un debat sobre el que han observat els estudiants. Pregunteu: quins tipus d’organismes 
heu observat? Quines coses heu vist que no esperàveu veure?

8. Una vegada els estudiants tinguen una idea de la biodiversitat local, demaneu-los que treballen 
en grups xicotets i examinen les dades i comparen el jardí de l’escola amb una reserva natural 
(consulteu els “Projects” [Projectes] enumerats en la pàgina web d’iNaturalist).

9. Després, demaneu als estudiants que responguen preguntes com les següents: Quins tipus 
d’organismes abunden prop de l’escola? Quins són rars? A què creieu que es deu? Com van 
arribar els organismes pròxims a l’escola fins allí? Què necessiten per a sobreviure?

10. Hi ha alguna cosa que els semble estrany, confús o interessant sobre el que viu al seu voltant? 
Demaneu als estudiants que registren totes les seues preguntes.

Extensió recomanada
Continueu amb la investigació d’antecedents per part dels estudiants sobre temes ambientals locals 
mitjançant l’anàlisi de les notícies locals i entrevistes a membres de la comunitat. Feu que els estudiants 
desenvolupen les seues pròpies preguntes d’investigació, recopilen més dades sobre el jardí de l’escola, 
n’analitzen els resultats i els compartisquen amb la seua comunitat.
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De 8 a 14 anys
L’aplicació gratuïta iNaturalist permet elaborar una enquesta biològica, obtindre ajuda amb la identificació 
d’espècies i connectar-se amb una xarxa mundial de naturalistes. Amb la utilització d’eines i de tecnologia 
senzilles, els estudiants poden desenvolupar i dur a terme una investigació científica original sobre la 
biodiversitat en el terreny de l’escola. Després, analitzeu les dades, traieu-ne conclusions i compartiu els 
resultats per a inspirar la gestió ambiental de la comunitat!

Materials
Dispositiu mòbil amb l’aplicació iNaturalist descarregada (1 per grup 
de 2 a 5 estudiants)
Quadern de ciències (1 per estudiant)

Preparació
       ● Reviseu l’aplicació mòbil iNaturalist i la pàgina web:   
 https://www.inaturalist.org/pages/teacher's+guide
       ● Configuració d’inici de sessió:      
 www.inaturalist.org/pages/getting+started
       ● Seleccioneu el lloc d’estudi del jardí de l’escola com la seua  
 “ubicació”

Instruccions
1. Lidereu un debat breu per a accedir als coneixements previs sobre la biodiversitat del jardí. Pregunteu 

als estudiants: Quines espècies (grans o xicotetes) heu vist en l’àrea de l’escola?

2. Mostreu als estudiants la pàgina web i l’aplicació d’iNaturalist i, si escau, mostreu qualsevol dada 
existent prop del jardí de l’escola. Pregunteu als estudiants: Quines d’aquestes espècies no us resulten 
familiars? Qui va recopilar aquestes dades?

3. Expliqueu als estudiants que ara recopilaran dades amb iNaturalist per a documentar les espècies que 
puguen trobar al jardí de l’escola.

4. Demaneu als estudiants que inicien sessió en iNaturalist en els dispositius mòbils. Mostreu com fer 
una fotografia d’un organisme individual i com sincronitzar-la amb iNaturalist. Doneu temps als 
estudiants per a practicar.

5. Feu que els estudiants creen un inventari preliminar utilitzant un dispositiu mòbil per a fer fotografies 
d’organismes individuals.

6. Dividiu les tasques perquè tots tinguen l’oportunitat de fer fotografies, sincronitzar amb 
iNaturalist, identificar espècies i completar entrades en línia. (Utilitzeu els tutorials en línia per a 
practicar aquest procés abans d’ensenyar-li’l als estudiants).

7. Inicieu un debat sobre el que han observat els estudiants. Pregunteu: quins tipus d’organismes 
heu observat? Quines coses heu vist que no esperàveu veure?

8. Una vegada els estudiants tinguen una idea de la biodiversitat local, demaneu-los que treballen 
en grups xicotets i examinen les dades i comparen el jardí de l’escola amb una reserva natural 
(consulteu els “Projects” [Projectes] enumerats en la pàgina web d’iNaturalist).

9. Després, demaneu als estudiants que responguen preguntes com les següents: Quins tipus 
d’organismes abunden prop de l’escola? Quins són rars? A què creieu que es deu? Com van 
arribar els organismes pròxims a l’escola fins allí? Què necessiten per a sobreviure?

10. Hi ha alguna cosa que els semble estrany, confús o interessant sobre el que viu al seu voltant? 
Demaneu als estudiants que registren totes les seues preguntes.

Extensió recomanada
Continueu amb la investigació d’antecedents per part dels estudiants sobre temes ambientals locals 
mitjançant l’anàlisi de les notícies locals i entrevistes a membres de la comunitat. Feu que els estudiants 
desenvolupen les seues pròpies preguntes d’investigació, recopilen més dades sobre el jardí de l’escola, 
n’analitzen els resultats i els compartisquen amb la seua comunitat.
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4. MODEL DE XARXA ALIMENTÀRIA (100 minuts)
De 10 a 14 anys
Katie va explorar el bassal vernal prop de la seua casa i va observar els canvis que va sofrir aquest al llarg 
de les estacions i com va servir com a espai de reproducció per a la salamandra tacada local. El va 
anomenar “motor per a la biodiversitat”. Vau veure com l’os rentador caçava preses a l’estany? Com els 
xicotets organismes suraven en l’aigua? Com les plantes van brollar directament des del fons? En 
aquesta activitat, els estudiants coneixeran l’ecosistema del bassal vernal en dissenyar i utilitzar un 
model senzill per a provar les relacions de causa i efecte d’una xarxa alimentària. Per a ampliar el seu 
aprenentatge, els estudiants poden dissenyar els seus propis ecosistemes hipotètics i, després, 
classificar-los segons l’estabilitat d’aquests davant d’una pertorbació natural o humana.

Objetius
Després d’aquesta activitat, els estudiants podran reconèixer una xarxa alimentària com un sistema i 
descriure els components i les interaccions d’aquesta. Entendran que un ecosistema sa és aquell en el 
qual múltiples espècies de diversos tipus poden satisfer les seues necessitats en una xarxa de vida 
relativament estable.

Materials
● Videoclip d’Ecosistemes i xarxes ecològiques
● Targetes d’organismes del bassal vernal (1 per estudiant per al dia 1, còpies addicionals de cada 

una per al dia 2; dissenyades per a imprimir-les a doble cara, doblegades amb les mans pel 
centre perquè se sostinguen o fetes per a penjar-les del coll amb perforacions al lloc que 
s’indique i subjectades amb un fil)

● Fil (trossos d’aproximadament 1 metre, potser 2 per estudiant per al dia 1; tota la madeixa per 
al dia 2)

● Paper d’estrassa
● Tisores, retoladors, cinta
● Quaderns de ciències
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https://www.calacademy.org/explore-science/ecosystems-and-ecological-networks
https://drive.google.com/file/d/1UWmJKnN9G4irmBYrZWaPDJMSB0VYhYs5/view


Dia 1
Preparació del docent

1. Imprimiu una targeta d’organismes per estudiant. Veureu que hi ha 14 organismes inclosos i que 
hem duplicat o triplicat alguns d’aquests per a recordar que una xarxa alimentària necessita més 
productors que consumidors (encara que la proporció no és representativa de l’abundància 
exacta de cada espècie. Ajudarà que tots els estudiants tinguen un paper!). Si la classe és 
menuda, retireu alguns dels consumidors, com el cérvol o l’os rentador.

2. Seleccioneu una cosa que represente el sol, des del qual començaran totes les cadenes 
alimentàries fetes de fil (per exemple, un dibuix en la pissarra, l’escriptori).

Participar (15 minuts)
1. Repartiu les targetes d’organismes a l’atzar. Els estudiants poden completar els espais en blanc a 

la banda dreta. Assegureu-vos que han comprés què menja el seu organisme.

2. Feu que els estudiants juguen a explorar els animals de l’ecosistema per a observar similituds i 
diferències i fer connexions amb coneixements previs.

a. Busqueu un company que... (produeix aliment del sol, és més xicotet que un telèfon 
mòbil, nada amb aletes). Parleu i compartiu.

b. Ordeneu les criatures en una línia segons la grandària, des de la més menuda fins a la 
més gran.

c. Organitzeu-vos en quatre grups segons les funcions: productor, herbívor, carnívor i 
descomponedor.

Explorar (30 minuts)
1. Tasca per a la classe: organitzeu-vos en moltes cadenes alimentàries en files des del 

començament de la producció d’energia a partir del sol (per exemple, l’escriptori del docent) fins 
al final del flux d’energia, col·locant la mà en els muscles de l’estudiant que està donant energia. 
Cada cadena alimentària ha d’incloure, almenys, tres organismes (suggeriment per al docent: 
productor + consumidor + descomponedor). A continuació, es mostren alguns exemples 
començant pel sol:

-- gespa – conill – fong
-- trévol – ànec de Carolina – os rentador
-- trévol – caragol – tortuga
-- col – caragol – salamandra
-- roure – cérvol – coiot

 

2. Pareu-vos i reviseu de manera oral. Al mateix temps, demaneu als productors, els consumidors, 

etc., que alcen la mà i demaneu als estudiants que observen el patró. Analitzeu la grandària de 
les criatures i de la població d’aquestes criatures. Reviseu la transferència de matèria i energia, i 
destaqueu de quina manera aquesta comença al sol.

3. Repartiu dos trossos de fil per estudiant. Podeu continuar sent el mateix organisme per a la tasca 
següent. Expliqueu que el fil representa la interacció entre els organismes igual que abans 
utilitzaven els braços per a generar una connexió.

4. Tasca per a la classe: organitzeu-vos per a fer una xarxa completa i connecteu-vos amb altres dos 
organismes.

5. A través del debat, repasseu els punts següents:
a. Quins són els components? (Organismes vius que exerceixen diferents funcions en la 

xarxa alimentària).
b. Com estan relacionats? (Interactuen menjant-se els uns als altres, la qual cosa dona lloc a 

compartir matèria i energia).
c. Què simbolitza el fil com a interacció? Què flueix a través del sistema? (Compartir 

matèria i energia constitueix la base d’una xarxa alimentària).
d. El fil no mostra la direcció del flux d’energia. Com podem representar això? (Els 

estudiants que reben l’energia poden moure o alçar els dits).
e. Podem trobar un organisme que es puga retirar de la xarxa sense deixar una altra espècie 

a la deriva sense res que menjar? (Açò depén de quins organismes se seleccionen. Si bé 
l’ecosistema de bosc amb un bassal vernal temporal que s’ha presentat en aquesta lliçó 
no té una espècie fonamental.

Explicar (10 minuts)
1. Mostreu als estudiants les seccions triades del tutorial Ecosistemes i xarxes ecològiques, segons 

corresponga per al seu nivell.
a. Quins són els punts principals del vídeo?
b. Què fa que un ecosistema siga molt més resistent al canvi i es mantinga estable?
c. Tenint en compte el bosc amb el bassal vernal com a exemple d’una xarxa d’ecosistemes, 

quin organisme podria exercir una funció més crucial que un altre?
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Dia 1
Preparació del docent

1. Imprimiu una targeta d’organismes per estudiant. Veureu que hi ha 14 organismes inclosos i que 
hem duplicat o triplicat alguns d’aquests per a recordar que una xarxa alimentària necessita més 
productors que consumidors (encara que la proporció no és representativa de l’abundància 
exacta de cada espècie. Ajudarà que tots els estudiants tinguen un paper!). Si la classe és 
menuda, retireu alguns dels consumidors, com el cérvol o l’os rentador.

2. Seleccioneu una cosa que represente el sol, des del qual començaran totes les cadenes 
alimentàries fetes de fil (per exemple, un dibuix en la pissarra, l’escriptori).

Participar (15 minuts)
1. Repartiu les targetes d’organismes a l’atzar. Els estudiants poden completar els espais en blanc a 

la banda dreta. Assegureu-vos que han comprés què menja el seu organisme.

2. Feu que els estudiants juguen a explorar els animals de l’ecosistema per a observar similituds i 
diferències i fer connexions amb coneixements previs.

a. Busqueu un company que... (produeix aliment del sol, és més xicotet que un telèfon 
mòbil, nada amb aletes). Parleu i compartiu.

b. Ordeneu les criatures en una línia segons la grandària, des de la més menuda fins a la 
més gran.

c. Organitzeu-vos en quatre grups segons les funcions: productor, herbívor, carnívor i 
descomponedor.

Explorar (30 minuts)
1. Tasca per a la classe: organitzeu-vos en moltes cadenes alimentàries en files des del 

començament de la producció d’energia a partir del sol (per exemple, l’escriptori del docent) fins 
al final del flux d’energia, col·locant la mà en els muscles de l’estudiant que està donant energia. 
Cada cadena alimentària ha d’incloure, almenys, tres organismes (suggeriment per al docent: 
productor + consumidor + descomponedor). A continuació, es mostren alguns exemples 
començant pel sol:

-- gespa – conill – fong
-- trévol – ànec de Carolina – os rentador
-- trévol – caragol – tortuga
-- col – caragol – salamandra
-- roure – cérvol – coiot

 

2. Pareu-vos i reviseu de manera oral. Al mateix temps, demaneu als productors, els consumidors, 

etc., que alcen la mà i demaneu als estudiants que observen el patró. Analitzeu la grandària de 
les criatures i de la població d’aquestes criatures. Reviseu la transferència de matèria i energia, i 
destaqueu de quina manera aquesta comença al sol.

3. Repartiu dos trossos de fil per estudiant. Podeu continuar sent el mateix organisme per a la tasca 
següent. Expliqueu que el fil representa la interacció entre els organismes igual que abans 
utilitzaven els braços per a generar una connexió.

4. Tasca per a la classe: organitzeu-vos per a fer una xarxa completa i connecteu-vos amb altres dos 
organismes.

5. A través del debat, repasseu els punts següents:
a. Quins són els components? (Organismes vius que exerceixen diferents funcions en la 

xarxa alimentària).
b. Com estan relacionats? (Interactuen menjant-se els uns als altres, la qual cosa dona lloc a 

compartir matèria i energia).
c. Què simbolitza el fil com a interacció? Què flueix a través del sistema? (Compartir 

matèria i energia constitueix la base d’una xarxa alimentària).
d. El fil no mostra la direcció del flux d’energia. Com podem representar això? (Els 

estudiants que reben l’energia poden moure o alçar els dits).
e. Podem trobar un organisme que es puga retirar de la xarxa sense deixar una altra espècie 

a la deriva sense res que menjar? (Açò depén de quins organismes se seleccionen. Si bé 
l’ecosistema de bosc amb un bassal vernal temporal que s’ha presentat en aquesta lliçó 
no té una espècie fonamental.

Explicar (10 minuts)
1. Mostreu als estudiants les seccions triades del tutorial Ecosistemes i xarxes ecològiques, segons 

corresponga per al seu nivell.
a. Quins són els punts principals del vídeo?
b. Què fa que un ecosistema siga molt més resistent al canvi i es mantinga estable?
c. Tenint en compte el bosc amb el bassal vernal com a exemple d’una xarxa d’ecosistemes, 

quin organisme podria exercir una funció més crucial que un altre?
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Dia 2
Preparació del docent

1. Col·loqueu paper d’estrassa en tres parets o al terra.

Desenvolupar (25 minuts)
1. Dividiu la classe en tres grups grans.

2. Tasca de grup: dissenyar l’ecosistema del bassal vernal/bosc més sa i estable en la part del paper 
d’estrassa que li corresponga al grup. Ahir ens vam posar de peu per a fer el model amb els 
nostres cossos; ara, faran un model pla en aquesta part del paper d’estrassa. Aquest és un 
model que mostra com l’energia i la matèria es desplacen per la xarxa alimentària i com cada 
organisme interactua amb els altres. Després de 25 minuts, avaluem aquests 3 ecosistemes i els 
comparem entre si en alterar les circumstàncies segons un escenari de la vida real. Per tant, 
intenteu que la xarxa alimentària que modelen siga el més realista i estable possible. 
(Suggeriment per al docent: això implica incloure tants tipus d’espècies diferents com siga 
possible, però no ho digueu. Com més organismes i connexions hi haja, més baixa serà la 
probabilitat que la xarxa col·lapse si una espècie es veu greument afectada per una causa 
natural o generada pels humans). Consulteu les notes d’ahir. Teniu 25 minuts i podeu usar totes 
aquestes imatges, el fil, els punts de colors, els retoladors, etc. Assegureu-vos d’incloure:

a. El sol
b. Alguna cosa que mostre la quantitat i la varietat d’organismes (els components del 

sistema)
c. Alguna cosa que mostre com es transfereix l’energia i la matèria a través de la xarxa 

alimentària (les interaccions del sistema)

3. Verifiqueu la comprensió: mentre els estudiants treballen, recordeu-los que indiquen la 
quantitat que hi ha de cada criatura. Si bé els nombres no són importants, els nombres relatius 
sí que ho són; els productors han de superar en nombre els consumidors. Comproveu també la 
comprensió sobre el flux d’energia ascendent de la cadena.

4. A mesura que els estudiants acaben, dibuixeu una taula i escriviu “Quin ecosistema és més 
estable?” en la pissarra juntament amb una rúbrica numèrica aproximada.

Avaluar (25 minuts)
1. Expliqueu que, quan llija els escenaris següents, la classe analitzarà quines reaccions en cadena 

es produiran en cada ecosistema d’exemple i qualificarà cada un d’aquests segons l’estabilitat 
que tenen.

a. Escenari 1: hi ha un brot d’escarabats menjant-se els arbres de roure! La majoria 
d’aquests moren.
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b. Escenari 2: a mesura que la temperatura global augmenta, en algunes estacions la 
sequera perdura durant mesos.

c. Escenari 3: hi va haver un incident en el qual un coiot va matar un gat domèstic, per la 
qual cosa les persones que viuen en les proximitats de l’incident sovint disparen als 
coiots que estan a la vista.

d. Escenari 4: una gespa invasiva arriba al lloc i és millor que les espècies locals perquè 
creix molt i d’una manera ràpida.

e. Escenari 5: es construeix una autopista nova que separa les parts del bosc.

2. Utilitzeu les idees dels estudiants per a analitzar-ne la causa i els efectes. No modifiqueu les 
xarxes físiques; simplement analitzeu-les i utilitzeu-les com a trampolí per a abordar el contingut 
fonamental. El docent pot assignar una qualificació de l’1 al 5 a cada ecosistema en termes 
d’estabilitat i afegir-la a la taula de la pissarra.

3. Sumeu les columnes. Quin dels tres ecosistemes ha mostrat un funcionament millor quan s’han 
produït els canvis? Per què?

4. Els ecosistemes han de ser equilibrats, però canvien regularment. Quins són alguns exemples de 
canvis que podrien ser beneficiosos per a l’ecosistema en conjunt?

Avaluació
Feu que els estudiants expliquen com revisarien el model d’ecosistema més estable sobre la base del 
que van aprendre en els escenaris.

També podeu demanar-los que responguen una de les preguntes de revisió següents:
● Quins són els components del sistema de la xarxa alimentària i com interactuen els uns amb els 

altres?
● Per què un ecosistema sa necessita múltiples espècies de diferents tipus per a mantindre’s 

estable?
● Enumereu un exemple d’una pertorbació natural de l’ecosistema i un exemple d’una pertorbació 

causada pels éssers humans.

PER AL DOCENT: MODEL DE XARXA ALIMENTÀRIA
Aquesta part de l’activitat no està dissenyada per a fomentar la competència entre els grups ni està 
dissenyada per a establir una “resposta correcta” del que ocorre en aquest ecosistema forestal de bosc 
quan es produeix cada un dels escenaris d’exemple. En canvi, utilitzeu l’activitat perquè els estudiants 
practiquen la formulació d’arguments a partir de l’evidència i elaboren explicacions. Per què creuen 
que un organisme determinat es veu afectat pel canvi i què poden esperar que succeïsca en la xarxa 
alimentària completa? Fomenteu el diàleg entre els estudiants, en lloc de ser “el que té les respostes”. 

Finalment, l’anàlisi i el debat són les parts importants, no els resultats!

Quin ecosistema es més estable?
Les puntuacions més altes guanyen!
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b. Escenari 2: a mesura que la temperatura global augmenta, en algunes estacions la 
sequera perdura durant mesos.

c. Escenari 3: hi va haver un incident en el qual un coiot va matar un gat domèstic, per la 
qual cosa les persones que viuen en les proximitats de l’incident sovint disparen als 
coiots que estan a la vista.

d. Escenari 4: una gespa invasiva arriba al lloc i és millor que les espècies locals perquè 
creix molt i d’una manera ràpida.

e. Escenari 5: es construeix una autopista nova que separa les parts del bosc.

2. Utilitzeu les idees dels estudiants per a analitzar-ne la causa i els efectes. No modifiqueu les 
xarxes físiques; simplement analitzeu-les i utilitzeu-les com a trampolí per a abordar el contingut 
fonamental. El docent pot assignar una qualificació de l’1 al 5 a cada ecosistema en termes 
d’estabilitat i afegir-la a la taula de la pissarra.

3. Sumeu les columnes. Quin dels tres ecosistemes ha mostrat un funcionament millor quan s’han 
produït els canvis? Per què?

4. Els ecosistemes han de ser equilibrats, però canvien regularment. Quins són alguns exemples de 
canvis que podrien ser beneficiosos per a l’ecosistema en conjunt?

Avaluació
Feu que els estudiants expliquen com revisarien el model d’ecosistema més estable sobre la base del 
que van aprendre en els escenaris.

També podeu demanar-los que responguen una de les preguntes de revisió següents:
● Quins són els components del sistema de la xarxa alimentària i com interactuen els uns amb els 

altres?
● Per què un ecosistema sa necessita múltiples espècies de diferents tipus per a mantindre’s 

estable?
● Enumereu un exemple d’una pertorbació natural de l’ecosistema i un exemple d’una pertorbació 

causada pels éssers humans.

PER AL DOCENT: MODEL DE XARXA ALIMENTÀRIA
Aquesta part de l’activitat no està dissenyada per a fomentar la competència entre els grups ni està 
dissenyada per a establir una “resposta correcta” del que ocorre en aquest ecosistema forestal de bosc 
quan es produeix cada un dels escenaris d’exemple. En canvi, utilitzeu l’activitat perquè els estudiants 
practiquen la formulació d’arguments a partir de l’evidència i elaboren explicacions. Per què creuen 
que un organisme determinat es veu afectat pel canvi i què poden esperar que succeïsca en la xarxa 
alimentària completa? Fomenteu el diàleg entre els estudiants, en lloc de ser “el que té les respostes”. 

Finalment, l’anàlisi i el debat són les parts importants, no els resultats!

Quin ecosistema es més estable?
Les puntuacions més altes guanyen!

Valoració aproximada per a cada resultat de l’1 al 5:

1 = Col·lapse! (la xarxa d’ecosistemes va col·lapsar-se completament!)

2 = Canvi dràstic (causes probables: la baixa biodiversitat, la baixa quantitat d’organismes dins d’una població o les insuficients 

vies alternatives per al flux de l’energia)

3 = No molt estable (causes probables: la baixa biodiversitat, la quantitat reduïda d’organismes dins d’una població o les 

insuficients vies alternatives per al flux de l’energia)

4 = Estable (es van produir alguns canvis, però la xarxa continua proporcionant una manera perquè fluïsca suficient energia per 

a tots els organismes)

5 = Molt resistent (es va observar una gran varietat d’organismes, un nombre equilibrat d’aquests [per exemple, suficients 

productors] i es van observar suficients interaccions en la xarxa per a mantindre connectats els organismes restants)

Escenari 1

Ecosistema 1 Ecosistema 2 Ecosistema 3

Escenari 2

Escenari 3

Escenari 4

Escenari 5

Puntuació total:
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De 10 a 12 anys
El cicle de l’aigua en una zona forestal és un factor important per a 
mantindre el bosc sa i fort. En aquesta representació de joc de 
rols, els estudiants podran descriure els diferents processos del 
cicle de l’aigua a mesura que es produeixen prop d’un bassal 
vernal.

Objectius
Els estudiants podran descriure els diferents processos del cicle de 
l’aigua i entendran que aquest cicle es desenvolupa contínuament 
amb diversos processos que ocorren al mateix temps.

Materials
● targetes per a cada rol (una per estudiant)
● 2 bosses etiquetades com a “núvol”
● 2 bosses etiquetades com a “oceà”
● 1 bossa gran amb boles de cotó (que representen les gotes de pluja)
● si voleu, agafeu branques de l’exterior que puguen servir com a accessoris per a les “fulles”

Preparació del docent
1. Imprimiu una targeta de rol per a cada estudiant (consulteu la taula en la pàgina següent per a 

saber quina quantitat de cada targeta heu d’imprimir).

2. Reuniu els materials. Si voleu, agafeu les branques perquè funcionen com a accessoris per als 
actors que representen les “fulles”.

3. Trieu un lloc obert per a utilitzar-lo com a “escenari” per al joc de rols.

Introducció
1. Presenteu o reviseu el cicle de l’aigua. El cicle de l’aigua ens ajuda a entendre com es mou l’aigua 

en el medi ambient: en l’aire, com a vapor; en la terra, com a masses d’aigua i en els éssers vius.

2. Recordeu als estudiants que l’aigua pot estar en estat sòlid, líquid o gasós. En un ecosistema 
forestal, l’aigua es troba en forma de gel durant l’hivern i hi ha una gran quantitat d’aigua en 
estat líquid (en masses d’aigua, plantes i animals!) o en estat gasós (continguda en l’aire com a 
vapor d’aigua). Demaneu als estudiants que identifiquen punts del cicle de l’aigua en els quals 
l’aigua canvia d’un estat a un altre.

5. CICLE DE L’AIGUA: JOC DE ROLS  (45 minuts)
(45 minuts)
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Activitat de joc de rols
1. Dividiu la classe en equips d’actors que representaran cada rol. Distribuïu les targetes de rols i els 

accessoris i doneu als estudiants temps per a llegir els seus rols, recitar les seues línies i practicar 
qualsevol gest (tot això es descriu en les targetes de rols i també s’explica a continuació).

ROL
(procés del cicle)

NÚVOLS

AIRE

ARRELS de 
l’ARBRE

FULLES de 
l’ARBRE

(transpiració)

(absorció)

(precipitació)

aprox. 2 Fa fred ací dalt!

Pre-ci-pi-tar

Camina en un 
cercle lent al 
voltant dels arbres.

Xoca la mà amb l’aire 
durant la condensació; 
deixeu caure gotes de pluja 
en tot l’hàbitat.

Pujaré aquesta 
aigua.

Condensar! (fort, 
abrupte)

Llibertat de 
desplaçament cap 
a qualsevol lloc de 
l’escenari per a 
recollir el vapor 
d’aigua.

Afig gotes a la “bossa de 
núvol” i xoca la mà per a 
condensar-se.

El meu arbre té set!

Ahhh, aigua.
Cap amunt!

Assegut als peus de 
les fulles, amb els 
genolls cap amunt 
per a representar 
les arrels.

Extrau aigua del sòl i 
porta les gotes cap a les 
fulles.

Necessite aigua i 
diòxid de carboni 
per a créixer molt!

Transpirar (llarg, 
tranquil, refrescant)

Dempeus darrere 
de les arrels amb 
els braços estirats i 
alçats.

Obri els braços en forma 
de ventall com si foren 
branques i entrega les 
gotes a l’aire que passa.

aprox. 2

aprox. 6

aprox. 6

(condensació, 
amb núvols)

RIU

OCEÀ

(escorrentia)

aprox. 6 Fluir, fluir costa 
avall.

Assegut en una fila 
entre els arbres.

Es balanceja cap avant i 
cap arrere, agita els braços 
per a imitar el flux; s’estira 
per a recollir les gotes 
caigudes i les passa cap 
avant en la fila.

El moviment no es 
detindrà.
En llevaré una mica 
de la superfície!
Evaporar! (sobtat, 
alegre)

Amb les cames 
plegades mirant 
cap al riu.

Junta les gotes en la 
“caixa assignada”; 
ocasionalment, pot 
estendre’n algunes 
perquè l’aire les ajunte.

aprox. 2

(acumulació i 
evaporació)

Nre. de
XIQUETS LLOC A L’ESCENARI

ACCESORIS o 
MOVIMENTSLÍNIES DEL GUIÓ
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Suggeriment per al docent: Prepareu-vos per a un cert nivell de soroll i caos (i diversió!) a mesura que 
les boles de cotó comencen a desplaçar-se i tota la classe recite les seues línies al mateix temps. Establiu 
un senyal que indique als estudiants quan han de detindre el joc de rols.

2. Situeu els estudiants a “l’escenari”. Els actors que caracteritzen el riu s’han d’asseure al terra en 
línia, amb els actors que caracteritzen l’oceà a un extrem del riu. Els actors que caracteritzen 
l’arbre es poden situar en qualsevol dels costats del riu amb els actors que caracteritzen l’arrel 
asseguts en terra i els actors que caracteritzen les fulles dempeus per damunt d’ells. Els actors 
que caracteritzen el núvol i l’aire han de circular lliurement per l’escenari.
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quals va canviar d’estat líquid a vapor o viceversa.

● Exploreu el fenomen de causa i d’efecte en introduir canvis en el medi ambient, com “talar” tots els 
arbres (retireu aquests actors de l’escenari) o en contindre el riu (eviteu que els actors que caracte-
ritzen el riu passen les seues gotes). Feu que els estudiants observen el que succeeix amb l’aigua en 
aquestes situacions i compareu-ho amb el que va succeir en l’escenari original.

3. Distribuïu les boles de cotó a l’atzar en tot l’escenari i descriviu com intervenen, en qualsevol 
moment, les diferents gotes d’aigua involucrades en els diferents processos del cicle de l’aigua. 
Al nostre bosc, l’aigua està al riu, flueix de manera ascendent pels troncs dels arbres i penja en 
l’aire.

4. Assaig general: comenceu una ronda de pràctica d’1 minut del joc de rols després de confirmar 
que els estudiants entenen el seu paper. Com a regla, els actors han de seguir el guió i només les 
gotes d’aigua van i venen al voltant dels actors específics com es designa en les targetes dels 
rols. Concediu un marge per a l’error, la pràctica i l’ajust!

5. Presentació: comenceu la representació una vegada més; aquesta vegada, indiqueu als actors 
que aquest acte es considerarà la “Presa 1”, de manera que han d’anar amb compte en distribuir 
les gotes correctament, usar els accessoris adequadament i seguir el guió. Si sorgeixen 
problemes, no dubteu a tallar-los i començar una nova presa.

a. Deteniu el cicle després de dur a terme correctament el joc de rols durant 1 o 2 minuts. 
Demaneu als estudiants que miren al voltant i busquen on es troben les gotes d’aigua en 
aquest moment.

b. Continueu amb l’acció i torneu a detindre el cicle després d’uns minuts. Mireu al voltant 
de nou i observeu què ha canviat. Reviseu les múltiples vies que l’aigua pot prendre en 
el cicle i com l’aire, la calor, la gravetat i les plantes contribueixen al seu moviment.

Tancament
Analitzeu les preguntes següents:

● On estaven les gotes de pluja quan es va detindre el joc de rols en diferents moments?
Sempre era així?

● Les gotes d’aigua sempre es movien pel cicle en el mateix ordre? Al mateix ritme? (Els diagrames 
dels llibres de text sovint fan que el cicle de l’aigua semble un procés constant, organitzat i 
gradual. En realitat, l’aigua pot moure’s entre els estats en qualsevol ordre, a vegades ràpida-
ment i a vegades lentament, d’acord amb les condicions i circumstàncies).

Extensions
● Introduïu una gota d’aigua d’un color diferent de la resta (per exemple, una bola de cotó de color 

o una bola de borla artesanal) i seguiu el seu recorregut a través del cicle de l’aigua. Feu que 
s’observe on es troba aquesta gota cada vegada que es deté l’acció i parleu sobre com ha arribat 
fins allí. Si voleu, feu un diagrama del progrés d’aquesta gota d’aigua i destaqueu els punts en els 
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quals va canviar d’estat líquid a vapor o viceversa.

● Exploreu el fenomen de causa i d’efecte en introduir canvis en el medi ambient, com “talar” tots els 
arbres (retireu aquests actors de l’escenari) o en contindre el riu (eviteu que els actors que caracte-
ritzen el riu passen les seues gotes). Feu que els estudiants observen el que succeeix amb l’aigua en 
aquestes situacions i compareu-ho amb el que va succeir en l’escenari original.

3. Distribuïu les boles de cotó a l’atzar en tot l’escenari i descriviu com intervenen, en qualsevol 
moment, les diferents gotes d’aigua involucrades en els diferents processos del cicle de l’aigua. 
Al nostre bosc, l’aigua està al riu, flueix de manera ascendent pels troncs dels arbres i penja en 
l’aire.

4. Assaig general: comenceu una ronda de pràctica d’1 minut del joc de rols després de confirmar 
que els estudiants entenen el seu paper. Com a regla, els actors han de seguir el guió i només les 
gotes d’aigua van i venen al voltant dels actors específics com es designa en les targetes dels 
rols. Concediu un marge per a l’error, la pràctica i l’ajust!

5. Presentació: comenceu la representació una vegada més; aquesta vegada, indiqueu als actors 
que aquest acte es considerarà la “Presa 1”, de manera que han d’anar amb compte en distribuir 
les gotes correctament, usar els accessoris adequadament i seguir el guió. Si sorgeixen 
problemes, no dubteu a tallar-los i començar una nova presa.

a. Deteniu el cicle després de dur a terme correctament el joc de rols durant 1 o 2 minuts. 
Demaneu als estudiants que miren al voltant i busquen on es troben les gotes d’aigua en 
aquest moment.

b. Continueu amb l’acció i torneu a detindre el cicle després d’uns minuts. Mireu al voltant 
de nou i observeu què ha canviat. Reviseu les múltiples vies que l’aigua pot prendre en 
el cicle i com l’aire, la calor, la gravetat i les plantes contribueixen al seu moviment.

Tancament
Analitzeu les preguntes següents:

● On estaven les gotes de pluja quan es va detindre el joc de rols en diferents moments?
Sempre era així?

● Les gotes d’aigua sempre es movien pel cicle en el mateix ordre? Al mateix ritme? (Els diagrames 
dels llibres de text sovint fan que el cicle de l’aigua semble un procés constant, organitzat i 
gradual. En realitat, l’aigua pot moure’s entre els estats en qualsevol ordre, a vegades ràpida-
ment i a vegades lentament, d’acord amb les condicions i circumstàncies).

Extensions
● Introduïu una gota d’aigua d’un color diferent de la resta (per exemple, una bola de cotó de color 

o una bola de borla artesanal) i seguiu el seu recorregut a través del cicle de l’aigua. Feu que 
s’observe on es troba aquesta gota cada vegada que es deté l’acció i parleu sobre com ha arribat 
fins allí. Si voleu, feu un diagrama del progrés d’aquesta gota d’aigua i destaqueu els punts en els 
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Després, els estudiants poden continuar dissenyant el seu propi experiment per a provar diferents variables 
que afecten la taxa de descomposició.

Objectius
En aquesta lliçó, els estudiants aprendran que el fem està compost per dos tipus de residus: orgànics i 
inorgànics. Aprendran que els descomponedors són importants per a degradar els residus orgànics. Els 
estudiants també practicaran la formulació de preguntes científiques i adquiriran experiència en el disseny 
d’un experiment per a respondre una pregunta.

Materials
● 6 flascons transparents
● Almenys un “conjunt” de residus: el cor d’una poma, un tros de plàstic, dues fulles d’arbre, un tros 

de pa, un tros de llanda o paper d’alumini, un tros de paper
● Terra, suficient per a omplir sis flascons (de l’exterior, no comprada en una botiga)
● Cada estudiant necessitarà el seu quadern de ciències o un full de treball

Introducció
1. Presenteu els objectes (fulles, paper, cor de poma, pa, plàstic, alumini) als estudiants. Permeteu que 

els estudiants observen, toquen i recullen amb cura els objectes. Suggeriment per al docent: si és 
possible, teniu diversos conjunts dels mateixos objectes perquè tots els estudiants puguen 
observar-los sense amuntegar-se. Demaneu als estudiants que analitzen i, després, que responguen 
les preguntes següents en els quaderns de ciències, juntament amb les seues observacions:

a. Registreu les observacions inicials de cada objecte. Assegureu-vos que aquestes incloguen la 
grandària (la longitud, l’amplària i l’alçada), el color, la forma i feu un esbós senzill.

b. Hi ha alguna cosa que dos o més objectes tinguen en comú?
c. Hi ha alguna cosa que diferencie alguns d’aquests objectes?

6. INVESTIGACIÓ SOBRE LA  
DESCOMPOSICIÓ (preparació, 
després esperar 7 setmanes)
De 8 a 14 anys
En aquesta activitat en dues parts basada en la investigació, els 
estudiants practicaran l’ús del mètode científic mentre aprenen 
sobre la descomposició en explorar com alguns tipus de fem es 
descomponen mentre que uns altres no ho fan.
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2. Introduïu la pràctica científica de planificació i d’elaboració d’una investigació. Expliqueu que els 
científics elaboren investigacions per a entendre com funciona el món i que els estudiants duran a 
terme una investigació per a veure com canvien els objectes. Amb aquest experiment, tots 
respondrem la mateixa pregunta i usarem el mateix procediment, però cada u farà la seua pròpia 
hipòtesi.

3. Demaneu als estudiants que escriguen la pregunta que estan responent en els quaderns de 
ciències. La pregunta que aquest experiment respon és “Com creieu que aquests objectes canviaran 
amb el pas del temps?” Assegureu-vos que no intenten respondre-la immediatament, per a això és 
la hipòtesi!

Procediment - part 1
1. Prepareu l’experiment. Col·loqueu cada element del fem en un flascó de boca ampla, buit i net. 

Intenteu col·locar l’element contra el vidre per a poder controlar-lo a mesura que passa el temps.

2. Ompliu cada flascó amb terra i deixeu uns 2,5 cm d’espai en la part superior. Assegureu-vos que la 
terra s’haja obtingut de l’exterior per a garantir que continga els bacteris i els microorganismes 
necessaris per a la descomposició. La terra ha de contindre naturalment bacteris de descomposició, 
fongs i microorganismes; en canvi, la terra adquirida en una botiga no en tindrà. No us preocupeu si 
hi veieu insectes xicotets: com més n’hi haja, millor. La terra sense aquests descomponedors farà 
que el fem tarde molt més temps a descompondre’s. Suggeriment per al docent: demaneu als 
estudiants que ajuden a omplir els flascons amb terra. Els estudiants majors poden fer-ho pel seu 
compte i els més joves hi poden agregar terra mentre sosteniu el flascó i els superviseu.

3. Expliqueu que deixareu els objectes en terra durant set setmanes i torneu a fer la pregunta: “Com 
creieu que aquests objectes canviaran amb el pas del temps?” Utilitzeu aquesta pregunta com a 
guia per a ajudar-los a escriure les seues hipòtesis. Les seues hipòtesis representen la predicció de 
cada estudiant sobre com creuen que canviaran els objectes. No només un o dos. Els estudiants 
hauran d’anotar les seues hipòtesis en els quaderns.

4. Agregueu unes cullerades d’aigua al flascó i deixeu-los sense tapar. Continueu agregant aigua a cada 
flascó segons siga necessari per a mantindre la terra humida, però no xopada, durant les pròximes 
set setmanes. Suggeriment per al docent: feu que els estudiants participen a l’hora de banyar la 
terra en els flascons i assegureu-vos que queda humida, però superviseu-los per a garantir que no 
quede xopada. Les botelles amb atomitzador són molt útils per a aconseguir-ho.

5. Cada setmana, feu que els estudiants anoten en els quaderns de ciències les observacions per a 
cada element del fem. Han d’anotar el color, la forma i la grandària de tots els objectes i, fins i tot, 
incloure un esbós si ho desitgen. Açò cada vegada serà més difícil a mesura que els objectes es 
convertisquen en terra.

6. En finalitzar les set setmanes, han d’anotar les observacions finals. Haurien d’observar una 
diferència increïble en alguns flascons entre la primera i l’última setmana.

7. El pas següent per als estudiants és analitzar les dades. Amb la informació que van recopilar en les 
últimes set setmanes, triaran entre acceptar o rebutjar les seues hipòtesis. Era correcta la 
predicció? Quina evidència tenen per a sostindre-la? Els estudiants poden anotar les seues anàlisis 
en els quaderns de ciències o en el full de treball.

8. Finalment, feu que els estudiants facen un resum del que li va ocórrer a cada element del fem al 
llarg del temps i animeu-los a traure conclusions sobre els diferents tipus de residus. Pregunteu als 
estudiants:

a.   Quins elements dels residus van canviar més? Per què?
b. Quins no es van descompondre en absolut? Per què?

Tancament
1. Presenteu la palabra “descompondre”. Pregunteu als estudiants si algú havia sentit aquesta paraula 

abans i si algú sap el que significa. Després de repassar la definició, pregunteu als estudiants si algun 
dels seus objectes es va descompondre.

2. Repasseu el fet que no tots els seus objectes es van descompondre. Per què creuen que passa això? 
Definiu els termes residus orgànics i inorgànics i pregunteu als estudiants sobre algun altre possible 
exemple de cada un d’aquests. Quines són les diferències entre els residus orgànics i els inorgànics? 
Suggeriment per al docent: la paraula “orgànic” s’ha convertit en un sinònim d’alimentació 
saludable, per tant, aneu amb compte amb qualsevol confusió que puga haver-hi.

3. Analitzeu les causes de la descomposició. Nomeneu alguns descomponedors i expliqueu per què 
són importants. (Bacteris, fongs, escarabats, formigues, mosques. Tots aquests organismes mengen 
matèria d’origen animal i vegetal en descomposició i, així, retornen els nutrients a la terra. Pot 
semblar que la matèria es descompon per si sola, però en realitat no podem veure tots aquests 
organismes que hi treballen àrduament. Sense aquests, la matèria morta mai tornaria a convertir-se 
en nutrients i els ecosistemes de la Terra no funcionarien adequadament).

4. Què tarda més a descompondre’s, els residus orgànics o els inorgànics? Per què? (Les deixalles 
orgàniques estan compostes per matèria que va estar viva fa molt poc temps, com ara plantes o 
animals. La matèria inorgànica està composta per matèria no viva o que va estar viva fa milions 
d’anys, com els minerals i el petroli. La matèria inorgànica tarda més a descompondre’s perquè no la 
descomponen altres organismes. Es descompon per si sola amb l'ajuda del sol i de l'aigua, la qual 
cosa tarda molt de temps, a vegades, milers d’anys).

5. Quins són els beneficis del compostatge per al medi ambient? (Retorna els nutrients essencials a la 
terra. Si els residus orgànics es col·loquen en abocadors, aquests nutrients s'eliminen 
permanentment de la terra).

6. Què podem fer a la llar o a l’escola per a ajudar al fet que el fem orgànic complete el seu cicle de 
vida? (Compostar! Consulteu els recursos en Life Lab a manera d’orientació).

7. Què podem fer a la llar per a evitar que el fem inorgànic s’acumule en els abocadors? (Utilitzar 
menys productes fabricats amb materials no reciclables i reciclar o fer compost amb tot el que 
puguem).

Procediment - Part 2
Una vegada que els estudiants tinguen un domini bàsic del concepte de la descomposició i com 
preparar els flascons, podran dissenyar un experiment per a respondre una altra pregunta.

1. Comenceu fent que els estudiants facen preguntes sobre els seus resultats. Una manera senzilla de 
demanar als estudiants que facen preguntes és dir-los, “Què voleu saber?” Feu que els estudiants 
conversen en grups i anoten les seues preguntes i, després, que les compartisquen amb la classe i 
les escriguen en la pissarra.

2. Després, repasseu les preguntes per a triar les que es podrien respondre amb un segon experiment. 
A continuació, hi ha alguns exemples:

a. La temperatura importa? Què passa si és més alta o més baixa?
b. El substrat és important? Què passaria si provàrem amb terra d’un altre lloc?
c. Què passa si humitegem la terra amb alguna cosa que no siga aigua?
d. Els diferents tipus de matèria orgànica es descomponen més ràpidament? O més 

lentament?

3. Feu que la classe vote per a triar una d’aquestes preguntes a fi de respondre-la amb un experiment. 
Suggeriment per al docent: si es considera adequat i hi ha recursos disponibles, els estudiants poden 
dividir-se en grups i cada grup pot respondre una pregunta diferent.

4. Feu que els estudiants dissenyen l’experiment. Aquest és un bon moment per a definir els termes 
“variable” i “control”. En el primer experiment, la pregunta era “com creieu que canviaran els 
objectes amb el pas del temps?”, de manera que es comparaven tots els objectes entre si. Si la 
pregunta és com varien els paràmetres del flascó de descomposició la velocitat de canvi, aleshores, 
ha d’haver-hi un control per a comparar amb la variable. Per exemple, si un grup està provant com 

la temperatura afecta la velocitat de descomposició, pot usar tres flascons: un que es calfe 
(variable), un que es deixe en la nevera (variable) i un que es deixa a temperatura ambient (control). 
A mesura que els estudiants dissenyen els seus experiments, assegureu-vos que incloguen un 
control i una variable, si escau.

5. Elaboreu i analitzeu els experiments com es va fer amb el primer. Assegureu-vos d’incloure una 
hipòtesi, una anàlisi i una conclusió. Una vegada els estudiants tinguen els seus resultats, els podeu 
demanar que investiguen per a ajudar a demostrar per què van obtindre aquests resultats.
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2. Introduïu la pràctica científica de planificació i d’elaboració d’una investigació. Expliqueu que els 
científics elaboren investigacions per a entendre com funciona el món i que els estudiants duran a 
terme una investigació per a veure com canvien els objectes. Amb aquest experiment, tots 
respondrem la mateixa pregunta i usarem el mateix procediment, però cada u farà la seua pròpia 
hipòtesi.

3. Demaneu als estudiants que escriguen la pregunta que estan responent en els quaderns de 
ciències. La pregunta que aquest experiment respon és “Com creieu que aquests objectes canviaran 
amb el pas del temps?” Assegureu-vos que no intenten respondre-la immediatament, per a això és 
la hipòtesi!

Procediment - part 1
1. Prepareu l’experiment. Col·loqueu cada element del fem en un flascó de boca ampla, buit i net. 

Intenteu col·locar l’element contra el vidre per a poder controlar-lo a mesura que passa el temps.

2. Ompliu cada flascó amb terra i deixeu uns 2,5 cm d’espai en la part superior. Assegureu-vos que la 
terra s’haja obtingut de l’exterior per a garantir que continga els bacteris i els microorganismes 
necessaris per a la descomposició. La terra ha de contindre naturalment bacteris de descomposició, 
fongs i microorganismes; en canvi, la terra adquirida en una botiga no en tindrà. No us preocupeu si 
hi veieu insectes xicotets: com més n’hi haja, millor. La terra sense aquests descomponedors farà 
que el fem tarde molt més temps a descompondre’s. Suggeriment per al docent: demaneu als 
estudiants que ajuden a omplir els flascons amb terra. Els estudiants majors poden fer-ho pel seu 
compte i els més joves hi poden agregar terra mentre sosteniu el flascó i els superviseu.

3. Expliqueu que deixareu els objectes en terra durant set setmanes i torneu a fer la pregunta: “Com 
creieu que aquests objectes canviaran amb el pas del temps?” Utilitzeu aquesta pregunta com a 
guia per a ajudar-los a escriure les seues hipòtesis. Les seues hipòtesis representen la predicció de 
cada estudiant sobre com creuen que canviaran els objectes. No només un o dos. Els estudiants 
hauran d’anotar les seues hipòtesis en els quaderns.

4. Agregueu unes cullerades d’aigua al flascó i deixeu-los sense tapar. Continueu agregant aigua a cada 
flascó segons siga necessari per a mantindre la terra humida, però no xopada, durant les pròximes 
set setmanes. Suggeriment per al docent: feu que els estudiants participen a l’hora de banyar la 
terra en els flascons i assegureu-vos que queda humida, però superviseu-los per a garantir que no 
quede xopada. Les botelles amb atomitzador són molt útils per a aconseguir-ho.

5. Cada setmana, feu que els estudiants anoten en els quaderns de ciències les observacions per a 
cada element del fem. Han d’anotar el color, la forma i la grandària de tots els objectes i, fins i tot, 
incloure un esbós si ho desitgen. Açò cada vegada serà més difícil a mesura que els objectes es 
convertisquen en terra.

6. En finalitzar les set setmanes, han d’anotar les observacions finals. Haurien d’observar una 
diferència increïble en alguns flascons entre la primera i l’última setmana.

7. El pas següent per als estudiants és analitzar les dades. Amb la informació que van recopilar en les 
últimes set setmanes, triaran entre acceptar o rebutjar les seues hipòtesis. Era correcta la 
predicció? Quina evidència tenen per a sostindre-la? Els estudiants poden anotar les seues anàlisis 
en els quaderns de ciències o en el full de treball.

8. Finalment, feu que els estudiants facen un resum del que li va ocórrer a cada element del fem al 
llarg del temps i animeu-los a traure conclusions sobre els diferents tipus de residus. Pregunteu als 
estudiants:

a.   Quins elements dels residus van canviar més? Per què?
b. Quins no es van descompondre en absolut? Per què?

Tancament
1. Presenteu la palabra “descompondre”. Pregunteu als estudiants si algú havia sentit aquesta paraula 

abans i si algú sap el que significa. Després de repassar la definició, pregunteu als estudiants si algun 
dels seus objectes es va descompondre.

2. Repasseu el fet que no tots els seus objectes es van descompondre. Per què creuen que passa això? 
Definiu els termes residus orgànics i inorgànics i pregunteu als estudiants sobre algun altre possible 
exemple de cada un d’aquests. Quines són les diferències entre els residus orgànics i els inorgànics? 
Suggeriment per al docent: la paraula “orgànic” s’ha convertit en un sinònim d’alimentació 
saludable, per tant, aneu amb compte amb qualsevol confusió que puga haver-hi.

3. Analitzeu les causes de la descomposició. Nomeneu alguns descomponedors i expliqueu per què 
són importants. (Bacteris, fongs, escarabats, formigues, mosques. Tots aquests organismes mengen 
matèria d’origen animal i vegetal en descomposició i, així, retornen els nutrients a la terra. Pot 
semblar que la matèria es descompon per si sola, però en realitat no podem veure tots aquests 
organismes que hi treballen àrduament. Sense aquests, la matèria morta mai tornaria a convertir-se 
en nutrients i els ecosistemes de la Terra no funcionarien adequadament).

4. Què tarda més a descompondre’s, els residus orgànics o els inorgànics? Per què? (Les deixalles 
orgàniques estan compostes per matèria que va estar viva fa molt poc temps, com ara plantes o 
animals. La matèria inorgànica està composta per matèria no viva o que va estar viva fa milions 
d’anys, com els minerals i el petroli. La matèria inorgànica tarda més a descompondre’s perquè no la 
descomponen altres organismes. Es descompon per si sola amb l'ajuda del sol i de l'aigua, la qual 
cosa tarda molt de temps, a vegades, milers d’anys).

5. Quins són els beneficis del compostatge per al medi ambient? (Retorna els nutrients essencials a la 
terra. Si els residus orgànics es col·loquen en abocadors, aquests nutrients s'eliminen 
permanentment de la terra).

6. Què podem fer a la llar o a l’escola per a ajudar al fet que el fem orgànic complete el seu cicle de 
vida? (Compostar! Consulteu els recursos en Life Lab a manera d’orientació).

7. Què podem fer a la llar per a evitar que el fem inorgànic s’acumule en els abocadors? (Utilitzar 
menys productes fabricats amb materials no reciclables i reciclar o fer compost amb tot el que 
puguem).

Procediment - Part 2
Una vegada que els estudiants tinguen un domini bàsic del concepte de la descomposició i com 
preparar els flascons, podran dissenyar un experiment per a respondre una altra pregunta.

1. Comenceu fent que els estudiants facen preguntes sobre els seus resultats. Una manera senzilla de 
demanar als estudiants que facen preguntes és dir-los, “Què voleu saber?” Feu que els estudiants 
conversen en grups i anoten les seues preguntes i, després, que les compartisquen amb la classe i 
les escriguen en la pissarra.

2. Després, repasseu les preguntes per a triar les que es podrien respondre amb un segon experiment. 
A continuació, hi ha alguns exemples:

a. La temperatura importa? Què passa si és més alta o més baixa?
b. El substrat és important? Què passaria si provàrem amb terra d’un altre lloc?
c. Què passa si humitegem la terra amb alguna cosa que no siga aigua?
d. Els diferents tipus de matèria orgànica es descomponen més ràpidament? O més 

lentament?

3. Feu que la classe vote per a triar una d’aquestes preguntes a fi de respondre-la amb un experiment. 
Suggeriment per al docent: si es considera adequat i hi ha recursos disponibles, els estudiants poden 
dividir-se en grups i cada grup pot respondre una pregunta diferent.

4. Feu que els estudiants dissenyen l’experiment. Aquest és un bon moment per a definir els termes 
“variable” i “control”. En el primer experiment, la pregunta era “com creieu que canviaran els 
objectes amb el pas del temps?”, de manera que es comparaven tots els objectes entre si. Si la 
pregunta és com varien els paràmetres del flascó de descomposició la velocitat de canvi, aleshores, 
ha d’haver-hi un control per a comparar amb la variable. Per exemple, si un grup està provant com 

la temperatura afecta la velocitat de descomposició, pot usar tres flascons: un que es calfe 
(variable), un que es deixe en la nevera (variable) i un que es deixa a temperatura ambient (control). 
A mesura que els estudiants dissenyen els seus experiments, assegureu-vos que incloguen un 
control i una variable, si escau.

5. Elaboreu i analitzeu els experiments com es va fer amb el primer. Assegureu-vos d’incloure una 
hipòtesi, una anàlisi i una conclusió. Una vegada els estudiants tinguen els seus resultats, els podeu 
demanar que investiguen per a ajudar a demostrar per què van obtindre aquests resultats.
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2. Introduïu la pràctica científica de planificació i d’elaboració d’una investigació. Expliqueu que els 
científics elaboren investigacions per a entendre com funciona el món i que els estudiants duran a 
terme una investigació per a veure com canvien els objectes. Amb aquest experiment, tots 
respondrem la mateixa pregunta i usarem el mateix procediment, però cada u farà la seua pròpia 
hipòtesi.

3. Demaneu als estudiants que escriguen la pregunta que estan responent en els quaderns de 
ciències. La pregunta que aquest experiment respon és “Com creieu que aquests objectes canviaran 
amb el pas del temps?” Assegureu-vos que no intenten respondre-la immediatament, per a això és 
la hipòtesi!

Procediment - part 1
1. Prepareu l’experiment. Col·loqueu cada element del fem en un flascó de boca ampla, buit i net. 

Intenteu col·locar l’element contra el vidre per a poder controlar-lo a mesura que passa el temps.

2. Ompliu cada flascó amb terra i deixeu uns 2,5 cm d’espai en la part superior. Assegureu-vos que la 
terra s’haja obtingut de l’exterior per a garantir que continga els bacteris i els microorganismes 
necessaris per a la descomposició. La terra ha de contindre naturalment bacteris de descomposició, 
fongs i microorganismes; en canvi, la terra adquirida en una botiga no en tindrà. No us preocupeu si 
hi veieu insectes xicotets: com més n’hi haja, millor. La terra sense aquests descomponedors farà 
que el fem tarde molt més temps a descompondre’s. Suggeriment per al docent: demaneu als 
estudiants que ajuden a omplir els flascons amb terra. Els estudiants majors poden fer-ho pel seu 
compte i els més joves hi poden agregar terra mentre sosteniu el flascó i els superviseu.

3. Expliqueu que deixareu els objectes en terra durant set setmanes i torneu a fer la pregunta: “Com 
creieu que aquests objectes canviaran amb el pas del temps?” Utilitzeu aquesta pregunta com a 
guia per a ajudar-los a escriure les seues hipòtesis. Les seues hipòtesis representen la predicció de 
cada estudiant sobre com creuen que canviaran els objectes. No només un o dos. Els estudiants 
hauran d’anotar les seues hipòtesis en els quaderns.

4. Agregueu unes cullerades d’aigua al flascó i deixeu-los sense tapar. Continueu agregant aigua a cada 
flascó segons siga necessari per a mantindre la terra humida, però no xopada, durant les pròximes 
set setmanes. Suggeriment per al docent: feu que els estudiants participen a l’hora de banyar la 
terra en els flascons i assegureu-vos que queda humida, però superviseu-los per a garantir que no 
quede xopada. Les botelles amb atomitzador són molt útils per a aconseguir-ho.

5. Cada setmana, feu que els estudiants anoten en els quaderns de ciències les observacions per a 
cada element del fem. Han d’anotar el color, la forma i la grandària de tots els objectes i, fins i tot, 
incloure un esbós si ho desitgen. Açò cada vegada serà més difícil a mesura que els objectes es 
convertisquen en terra.

6. En finalitzar les set setmanes, han d’anotar les observacions finals. Haurien d’observar una 
diferència increïble en alguns flascons entre la primera i l’última setmana.

7. El pas següent per als estudiants és analitzar les dades. Amb la informació que van recopilar en les 
últimes set setmanes, triaran entre acceptar o rebutjar les seues hipòtesis. Era correcta la 
predicció? Quina evidència tenen per a sostindre-la? Els estudiants poden anotar les seues anàlisis 
en els quaderns de ciències o en el full de treball.

8. Finalment, feu que els estudiants facen un resum del que li va ocórrer a cada element del fem al 
llarg del temps i animeu-los a traure conclusions sobre els diferents tipus de residus. Pregunteu als 
estudiants:

a.   Quins elements dels residus van canviar més? Per què?
b. Quins no es van descompondre en absolut? Per què?

Tancament
1. Presenteu la palabra “descompondre”. Pregunteu als estudiants si algú havia sentit aquesta paraula 

abans i si algú sap el que significa. Després de repassar la definició, pregunteu als estudiants si algun 
dels seus objectes es va descompondre.

2. Repasseu el fet que no tots els seus objectes es van descompondre. Per què creuen que passa això? 
Definiu els termes residus orgànics i inorgànics i pregunteu als estudiants sobre algun altre possible 
exemple de cada un d’aquests. Quines són les diferències entre els residus orgànics i els inorgànics? 
Suggeriment per al docent: la paraula “orgànic” s’ha convertit en un sinònim d’alimentació 
saludable, per tant, aneu amb compte amb qualsevol confusió que puga haver-hi.

3. Analitzeu les causes de la descomposició. Nomeneu alguns descomponedors i expliqueu per què 
són importants. (Bacteris, fongs, escarabats, formigues, mosques. Tots aquests organismes mengen 
matèria d’origen animal i vegetal en descomposició i, així, retornen els nutrients a la terra. Pot 
semblar que la matèria es descompon per si sola, però en realitat no podem veure tots aquests 
organismes que hi treballen àrduament. Sense aquests, la matèria morta mai tornaria a convertir-se 
en nutrients i els ecosistemes de la Terra no funcionarien adequadament).

4. Què tarda més a descompondre’s, els residus orgànics o els inorgànics? Per què? (Les deixalles 
orgàniques estan compostes per matèria que va estar viva fa molt poc temps, com ara plantes o 
animals. La matèria inorgànica està composta per matèria no viva o que va estar viva fa milions 
d’anys, com els minerals i el petroli. La matèria inorgànica tarda més a descompondre’s perquè no la 
descomponen altres organismes. Es descompon per si sola amb l'ajuda del sol i de l'aigua, la qual 
cosa tarda molt de temps, a vegades, milers d’anys).

5. Quins són els beneficis del compostatge per al medi ambient? (Retorna els nutrients essencials a la 
terra. Si els residus orgànics es col·loquen en abocadors, aquests nutrients s'eliminen 
permanentment de la terra).

6. Què podem fer a la llar o a l’escola per a ajudar al fet que el fem orgànic complete el seu cicle de 
vida? (Compostar! Consulteu els recursos en Life Lab a manera d’orientació).

7. Què podem fer a la llar per a evitar que el fem inorgànic s’acumule en els abocadors? (Utilitzar 
menys productes fabricats amb materials no reciclables i reciclar o fer compost amb tot el que 
puguem).

Procediment - Part 2
Una vegada que els estudiants tinguen un domini bàsic del concepte de la descomposició i com 
preparar els flascons, podran dissenyar un experiment per a respondre una altra pregunta.

1. Comenceu fent que els estudiants facen preguntes sobre els seus resultats. Una manera senzilla de 
demanar als estudiants que facen preguntes és dir-los, “Què voleu saber?” Feu que els estudiants 
conversen en grups i anoten les seues preguntes i, després, que les compartisquen amb la classe i 
les escriguen en la pissarra.

2. Després, repasseu les preguntes per a triar les que es podrien respondre amb un segon experiment. 
A continuació, hi ha alguns exemples:

a. La temperatura importa? Què passa si és més alta o més baixa?
b. El substrat és important? Què passaria si provàrem amb terra d’un altre lloc?
c. Què passa si humitegem la terra amb alguna cosa que no siga aigua?
d. Els diferents tipus de matèria orgànica es descomponen més ràpidament? O més 

lentament?

3. Feu que la classe vote per a triar una d’aquestes preguntes a fi de respondre-la amb un experiment. 
Suggeriment per al docent: si es considera adequat i hi ha recursos disponibles, els estudiants poden 
dividir-se en grups i cada grup pot respondre una pregunta diferent.

4. Feu que els estudiants dissenyen l’experiment. Aquest és un bon moment per a definir els termes 
“variable” i “control”. En el primer experiment, la pregunta era “com creieu que canviaran els 
objectes amb el pas del temps?”, de manera que es comparaven tots els objectes entre si. Si la 
pregunta és com varien els paràmetres del flascó de descomposició la velocitat de canvi, aleshores, 
ha d’haver-hi un control per a comparar amb la variable. Per exemple, si un grup està provant com 

la temperatura afecta la velocitat de descomposició, pot usar tres flascons: un que es calfe 
(variable), un que es deixe en la nevera (variable) i un que es deixa a temperatura ambient (control). 
A mesura que els estudiants dissenyen els seus experiments, assegureu-vos que incloguen un 
control i una variable, si escau.

5. Elaboreu i analitzeu els experiments com es va fer amb el primer. Assegureu-vos d’incloure una 
hipòtesi, una anàlisi i una conclusió. Una vegada els estudiants tinguen els seus resultats, els podeu 
demanar que investiguen per a ajudar a demostrar per què van obtindre aquests resultats.
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2. Introduïu la pràctica científica de planificació i d’elaboració d’una investigació. Expliqueu que els 
científics elaboren investigacions per a entendre com funciona el món i que els estudiants duran a 
terme una investigació per a veure com canvien els objectes. Amb aquest experiment, tots 
respondrem la mateixa pregunta i usarem el mateix procediment, però cada u farà la seua pròpia 
hipòtesi.

3. Demaneu als estudiants que escriguen la pregunta que estan responent en els quaderns de 
ciències. La pregunta que aquest experiment respon és “Com creieu que aquests objectes canviaran 
amb el pas del temps?” Assegureu-vos que no intenten respondre-la immediatament, per a això és 
la hipòtesi!

Procediment - part 1
1. Prepareu l’experiment. Col·loqueu cada element del fem en un flascó de boca ampla, buit i net. 

Intenteu col·locar l’element contra el vidre per a poder controlar-lo a mesura que passa el temps.

2. Ompliu cada flascó amb terra i deixeu uns 2,5 cm d’espai en la part superior. Assegureu-vos que la 
terra s’haja obtingut de l’exterior per a garantir que continga els bacteris i els microorganismes 
necessaris per a la descomposició. La terra ha de contindre naturalment bacteris de descomposició, 
fongs i microorganismes; en canvi, la terra adquirida en una botiga no en tindrà. No us preocupeu si 
hi veieu insectes xicotets: com més n’hi haja, millor. La terra sense aquests descomponedors farà 
que el fem tarde molt més temps a descompondre’s. Suggeriment per al docent: demaneu als 
estudiants que ajuden a omplir els flascons amb terra. Els estudiants majors poden fer-ho pel seu 
compte i els més joves hi poden agregar terra mentre sosteniu el flascó i els superviseu.

3. Expliqueu que deixareu els objectes en terra durant set setmanes i torneu a fer la pregunta: “Com 
creieu que aquests objectes canviaran amb el pas del temps?” Utilitzeu aquesta pregunta com a 
guia per a ajudar-los a escriure les seues hipòtesis. Les seues hipòtesis representen la predicció de 
cada estudiant sobre com creuen que canviaran els objectes. No només un o dos. Els estudiants 
hauran d’anotar les seues hipòtesis en els quaderns.

4. Agregueu unes cullerades d’aigua al flascó i deixeu-los sense tapar. Continueu agregant aigua a cada 
flascó segons siga necessari per a mantindre la terra humida, però no xopada, durant les pròximes 
set setmanes. Suggeriment per al docent: feu que els estudiants participen a l’hora de banyar la 
terra en els flascons i assegureu-vos que queda humida, però superviseu-los per a garantir que no 
quede xopada. Les botelles amb atomitzador són molt útils per a aconseguir-ho.

5. Cada setmana, feu que els estudiants anoten en els quaderns de ciències les observacions per a 
cada element del fem. Han d’anotar el color, la forma i la grandària de tots els objectes i, fins i tot, 
incloure un esbós si ho desitgen. Açò cada vegada serà més difícil a mesura que els objectes es 
convertisquen en terra.

6. En finalitzar les set setmanes, han d’anotar les observacions finals. Haurien d’observar una 
diferència increïble en alguns flascons entre la primera i l’última setmana.

7. El pas següent per als estudiants és analitzar les dades. Amb la informació que van recopilar en les 
últimes set setmanes, triaran entre acceptar o rebutjar les seues hipòtesis. Era correcta la 
predicció? Quina evidència tenen per a sostindre-la? Els estudiants poden anotar les seues anàlisis 
en els quaderns de ciències o en el full de treball.

8. Finalment, feu que els estudiants facen un resum del que li va ocórrer a cada element del fem al 
llarg del temps i animeu-los a traure conclusions sobre els diferents tipus de residus. Pregunteu als 
estudiants:

a.   Quins elements dels residus van canviar més? Per què?
b. Quins no es van descompondre en absolut? Per què?

Tancament
1. Presenteu la palabra “descompondre”. Pregunteu als estudiants si algú havia sentit aquesta paraula 

abans i si algú sap el que significa. Després de repassar la definició, pregunteu als estudiants si algun 
dels seus objectes es va descompondre.

2. Repasseu el fet que no tots els seus objectes es van descompondre. Per què creuen que passa això? 
Definiu els termes residus orgànics i inorgànics i pregunteu als estudiants sobre algun altre possible 
exemple de cada un d’aquests. Quines són les diferències entre els residus orgànics i els inorgànics? 
Suggeriment per al docent: la paraula “orgànic” s’ha convertit en un sinònim d’alimentació 
saludable, per tant, aneu amb compte amb qualsevol confusió que puga haver-hi.

3. Analitzeu les causes de la descomposició. Nomeneu alguns descomponedors i expliqueu per què 
són importants. (Bacteris, fongs, escarabats, formigues, mosques. Tots aquests organismes mengen 
matèria d’origen animal i vegetal en descomposició i, així, retornen els nutrients a la terra. Pot 
semblar que la matèria es descompon per si sola, però en realitat no podem veure tots aquests 
organismes que hi treballen àrduament. Sense aquests, la matèria morta mai tornaria a convertir-se 
en nutrients i els ecosistemes de la Terra no funcionarien adequadament).

4. Què tarda més a descompondre’s, els residus orgànics o els inorgànics? Per què? (Les deixalles 
orgàniques estan compostes per matèria que va estar viva fa molt poc temps, com ara plantes o 
animals. La matèria inorgànica està composta per matèria no viva o que va estar viva fa milions 
d’anys, com els minerals i el petroli. La matèria inorgànica tarda més a descompondre’s perquè no la 
descomponen altres organismes. Es descompon per si sola amb l'ajuda del sol i de l'aigua, la qual 
cosa tarda molt de temps, a vegades, milers d’anys).

5. Quins són els beneficis del compostatge per al medi ambient? (Retorna els nutrients essencials a la 
terra. Si els residus orgànics es col·loquen en abocadors, aquests nutrients s'eliminen 
permanentment de la terra).

6. Què podem fer a la llar o a l’escola per a ajudar al fet que el fem orgànic complete el seu cicle de 
vida? (Compostar! Consulteu els recursos en Life Lab a manera d’orientació).

7. Què podem fer a la llar per a evitar que el fem inorgànic s’acumule en els abocadors? (Utilitzar 
menys productes fabricats amb materials no reciclables i reciclar o fer compost amb tot el que 
puguem).

Procediment - Part 2
Una vegada que els estudiants tinguen un domini bàsic del concepte de la descomposició i com 
preparar els flascons, podran dissenyar un experiment per a respondre una altra pregunta.

1. Comenceu fent que els estudiants facen preguntes sobre els seus resultats. Una manera senzilla de 
demanar als estudiants que facen preguntes és dir-los, “Què voleu saber?” Feu que els estudiants 
conversen en grups i anoten les seues preguntes i, després, que les compartisquen amb la classe i 
les escriguen en la pissarra.

2. Després, repasseu les preguntes per a triar les que es podrien respondre amb un segon experiment. 
A continuació, hi ha alguns exemples:

a. La temperatura importa? Què passa si és més alta o més baixa?
b. El substrat és important? Què passaria si provàrem amb terra d’un altre lloc?
c. Què passa si humitegem la terra amb alguna cosa que no siga aigua?
d. Els diferents tipus de matèria orgànica es descomponen més ràpidament? O més 

lentament?

3. Feu que la classe vote per a triar una d’aquestes preguntes a fi de respondre-la amb un experiment. 
Suggeriment per al docent: si es considera adequat i hi ha recursos disponibles, els estudiants poden 
dividir-se en grups i cada grup pot respondre una pregunta diferent.

4. Feu que els estudiants dissenyen l’experiment. Aquest és un bon moment per a definir els termes 
“variable” i “control”. En el primer experiment, la pregunta era “com creieu que canviaran els 
objectes amb el pas del temps?”, de manera que es comparaven tots els objectes entre si. Si la 
pregunta és com varien els paràmetres del flascó de descomposició la velocitat de canvi, aleshores, 
ha d’haver-hi un control per a comparar amb la variable. Per exemple, si un grup està provant com 

la temperatura afecta la velocitat de descomposició, pot usar tres flascons: un que es calfe 
(variable), un que es deixe en la nevera (variable) i un que es deixa a temperatura ambient (control). 
A mesura que els estudiants dissenyen els seus experiments, assegureu-vos que incloguen un 
control i una variable, si escau.

5. Elaboreu i analitzeu els experiments com es va fer amb el primer. Assegureu-vos d’incloure una 
hipòtesi, una anàlisi i una conclusió. Una vegada els estudiants tinguen els seus resultats, els podeu 
demanar que investiguen per a ajudar a demostrar per què van obtindre aquests resultats.
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g. VOCABULARI
absorció (s): procés pel qual les arrels d’una planta absorbeixen aigua de la terra

adaptació (s): qualsevol estructura o comportament d’un organisme que millore les possibilitats de 
supervivència d’aquest

bassal vernal (s): estany temporal que es forma estacionalment després de les pluges

biodiversitat (s): nombre d’espècies en una zona; varietat de vida a la Terra

bosc (s): hàbitat natural cobert d’arbres, de gespa i d’arbustos

cadena alimentària (s): sèrie d’esdeveniments en els quals un organisme se’n menja un altre i obté 
energia

carnívor (s): animal que menja carn (és a dir, altres animals)

carronyer (s): animal que menja organismes morts o parts d’organismes morts

cicle de l’aigua (s): moviment continu de l’aigua entre l’atmosfera terrestre, els oceans i la terra 
mitjançant l’evaporació, la condensació i la precipitació

compost (s): mescla de matèria orgànica descomposta o en descomposició utilitzada per a fertilitzar la 
terra

condensació (s): canvi d’un gas o vapor a líquid

consumidor (s): organisme que menja altres animals o plantes

deixalla (s): matèria morta i en descomposició, inclosos residus animals 

depredador (s): animal que caça i mata altres animals per a menjar 

descompondre o degradar (v): separar-se o convertir-se en components o elements més simples 

descomponedor (s): organisme que desgasta el material orgànic a través del temps 

ecosistema (s): comunitat de diferents espècies en una zona geogràfica determinada i totes les 

interaccions d’aquestes entre si i amb l’entorn físic

energia (s): capacitat per a fer un treball o provocar canvis

espècie (s): tipus d’organisme

espècie indicadora (s): organisme que reflecteix una condició ambiental específica

hàbitat (s): lloc on viuen les plantes i els animals

herbívor (s): animal que menja plantes; també anomenat consumidor primari

macroinvertebrats (s): animal sense columna vertebral que es pot veure sense utilitzar un microscopi, com 
ara caragols, bavoses, insectes, cucs i aranyes

medi ambient (s): tot el que està viu i no viu que envolta un organisme i influeix en aquest

microorganisme (s): ésser viu, com bacteris, algues i fongs, tan xicotet que només es pot veure amb un 
microscopi

nodrir (v): subministrar les substàncies necessàries per al creixement, la salut i el bon estat

organisme (s): ésser viu 

precipitació (s): aigua en forma de pluja, neu o granissol que es condensa de l’atmosfera, es torna massa 
pesada per a romandre suspesa i cau sobre la superfície de la Terra

presa (s): animal que és caçat i menjat per un altre animal

productor (s): organisme, com ara una planta, que pot fabricar les seues pròpies molècules alimentàries 
riques en energia a partir de materials inorgànics i una font d’energia com la llum solar

residus inorgànics (s): residus no procedents d’organismes o procedents d’organismes que existien fa 
milions d’anys, que no es poden descompondre fàcilment

residus orgànics (s): residus d’organismes o dels seus processos de vida que es poden descompondre 
fàcilment

transpiració (s): procés de desprendre vapor que conté aigua i productes residuals, especialment a través 
dels estomes de les fulles 

xarxa alimentària (s): patró de superposició de les cadenes alimentàries en un ecosistema
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g. VOCABULARI
absorció (s): procés pel qual les arrels d’una planta absorbeixen aigua de la terra

adaptació (s): qualsevol estructura o comportament d’un organisme que millore les possibilitats de 
supervivència d’aquest

bassal vernal (s): estany temporal que es forma estacionalment després de les pluges

biodiversitat (s): nombre d’espècies en una zona; varietat de vida a la Terra

bosc (s): hàbitat natural cobert d’arbres, de gespa i d’arbustos

cadena alimentària (s): sèrie d’esdeveniments en els quals un organisme se’n menja un altre i obté 
energia

carnívor (s): animal que menja carn (és a dir, altres animals)

carronyer (s): animal que menja organismes morts o parts d’organismes morts

cicle de l’aigua (s): moviment continu de l’aigua entre l’atmosfera terrestre, els oceans i la terra 
mitjançant l’evaporació, la condensació i la precipitació

compost (s): mescla de matèria orgànica descomposta o en descomposició utilitzada per a fertilitzar la 
terra

condensació (s): canvi d’un gas o vapor a líquid

consumidor (s): organisme que menja altres animals o plantes

deixalla (s): matèria morta i en descomposició, inclosos residus animals 

depredador (s): animal que caça i mata altres animals per a menjar 

descompondre o degradar (v): separar-se o convertir-se en components o elements més simples 

descomponedor (s): organisme que desgasta el material orgànic a través del temps 

ecosistema (s): comunitat de diferents espècies en una zona geogràfica determinada i totes les 

interaccions d’aquestes entre si i amb l’entorn físic

energia (s): capacitat per a fer un treball o provocar canvis

espècie (s): tipus d’organisme

espècie indicadora (s): organisme que reflecteix una condició ambiental específica

hàbitat (s): lloc on viuen les plantes i els animals

herbívor (s): animal que menja plantes; també anomenat consumidor primari

macroinvertebrats (s): animal sense columna vertebral que es pot veure sense utilitzar un microscopi, com 
ara caragols, bavoses, insectes, cucs i aranyes

medi ambient (s): tot el que està viu i no viu que envolta un organisme i influeix en aquest

microorganisme (s): ésser viu, com bacteris, algues i fongs, tan xicotet que només es pot veure amb un 
microscopi

nodrir (v): subministrar les substàncies necessàries per al creixement, la salut i el bon estat

organisme (s): ésser viu 

precipitació (s): aigua en forma de pluja, neu o granissol que es condensa de l’atmosfera, es torna massa 
pesada per a romandre suspesa i cau sobre la superfície de la Terra

presa (s): animal que és caçat i menjat per un altre animal

productor (s): organisme, com ara una planta, que pot fabricar les seues pròpies molècules alimentàries 
riques en energia a partir de materials inorgànics i una font d’energia com la llum solar

residus inorgànics (s): residus no procedents d’organismes o procedents d’organismes que existien fa 
milions d’anys, que no es poden descompondre fàcilment

residus orgànics (s): residus d’organismes o dels seus processos de vida que es poden descompondre 
fàcilment

transpiració (s): procés de desprendre vapor que conté aigua i productes residuals, especialment a través 
dels estomes de les fulles 

xarxa alimentària (s): patró de superposició de les cadenes alimentàries en un ecosistema
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h. INTRODUCCIÓ A iNATURALIST

iNaturalist és una plataforma de xarxes socials gratuïta dissenyada perquè els ciutadans interessats en la 
ciència de totes les edats registren observacions de plantes i animals en la naturalesa, compartisquen el que 
han trobat, afigen observacions a projectes de ciència ciutadana, aprenguen més sobre la naturalesa i 
contribuïsquen a un conjunt mundial de dades d’informació sobre biodiversitat.

Amb telèfons intel·ligents o amb càmeres, els estudiants i les famílies poden explorar el seu ecosistema 
local per a comprometre’s activament amb la vida salvatge que els envolta. En fer-ho, participen 
científicament i contribueixen en bases de dades d’investigació, com la Global Biodiversity Information 
Facility, que els vertaders experts utilitzen per a rastrejar la migració d’espècies! Gràcies a iNaturalist, els 
xiquets, els docents i els pares poden explorar el seu entorn mitjançant noves habilitats d’observació i 
identificació.

PRIMERS PASSOS PER A DOCENTS O PARES

El primer pas en el recorregut per la ciència ciutadana és visitar el lloc web d’iNaturalist per a configurar 
el seu compte. És fàcil i gratuït. Després, descarregueu iNaturalist en qualsevol dels dispositius mòbils 
que usareu quan eixiu a explorar la naturalesa. iNaturalist funciona en dispositius Android i iOS. Una 
vegada que haja configurat el seu compte, hi ha moltes opcions per a participar-hi:

Porteu un registre. Registreu les troballes amb altres organismes i creeu llistes de vida, totes en el núvol.

Identificacions en conjunt. Connecteu amb experts que puguen identificar els organismes que 
observeu.

Informeu-vos sobre la naturalesa. Desenvolupeu els vostres coneixements parlant amb altres 
naturalistes i ajudant els altres.

Genereu dades útils. Ajudeu els científics i els gestors de recursos a comprendre quan i on apareixen els 
organismes.

Com funciona

Guarda les teues 
observacions

Connecta amb 
altres naturalistes

Comenta les teues 
troballes
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Convertiu-vos en científics ciutadans. Trobeu un projecte amb una missió que us interesse o inicieu un 
projecte vosaltres mateixos.

Realitzeu un Bioblitz. Organitzeu un esdeveniment en el qual les persones hagen de trobar la quantitat 
més alta possible d’espècies.

PRESENTEM SEEK!

Seek d’iNaturalist és un nou portal per a xiquets dins de iNaturalist. 
L’aplicació utilitza dades d’iNaturalist per a crear cerques del tresor 
personalitzades per als jardins de les vostres cases! L’aplicació utilitza 
intel·ligència artificial per a identificar el que heu vist i atorga insígnies.

Observeu les espècies pròximes. Us interessen les plantes? Els 
mamífers? Les aus? Amb Seek, podeu seleccionar el tipus d’organisme 
que més us agraden. Després, pregunteu-li a Seek quines coses poden 
créixer o viure prop de vosaltres.

Col·leccioneu virtualment els vostres organismes favorits! 
Una vegada descobriu la vostra criatura o planta favorita, 
col·leccioneu-la de manera virtual amb Seek. Seek també us 
guiarà sobre quina és la millor època de l’any per a trobar el 
vostre animal o planta favorits.

Competiu per insígnies. Trieu una cerca del tresor amb una 
missió que us interesse o inicieu-ne una pròpia. Competiu amb 
altres joves o equips per a veure qui aconsegueix més identifi-
cacions i completeu les cerques més difícils.
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Reflexió del docent: El projecte ecològic de l’escola secundària Montgomery en iNaturalist va ser una 
excel·lent manera de fer participar els meus estudiants en observacions del món natural i connectar-los amb 
els científics locals. iNaturalist és, essencialment, una col·lecció de quaderns de camp digitals fets per 
usuaris individuals, però compartits amb una gran comunitat. Açò la converteix en una plataforma ideal per 
a adolescents amb visió tecnològica i experts en xarxes socials, i és probable que els atraga més que les 
dades en paper. Els meus estudiants van entendre clarament que estaven recopilant dades a nivell 
professional durant aquest projecte d’aprenentatge degut al format fàcil d’usar del lloc web, les aplicacions 
dels telèfons intel·ligents, i la comunicació i la identificació d’espècies que van rebre de naturalistes en línia. 
Es van presentar l’estructura i les pautes específiques per a ajudar cada estudiant a documentar 
observacions biològiques en la seua comunitat local.

El projecte es va dur a terme com una “competència” per a recopilar una alta quantitat de dades a  nivell 
científic, amb l’incentiu addicional d’augmentar la nota d’avaluació per la seua capacitat de realitzar 
observacions generals, esforç i treball en equip. Vaig permetre que els estudiants usaren els seus comptes 
iNaturalist.org durant el temps de classe, la qual cosa va augmentar el seu compromís i entusiasme. També 
se’ls va donar temps per a presentar les seues observacions i els informes de dades a tota la classe. Aquest 
projecte es va alinear adequadament amb els objectius de la assignatura, i vaig poder utilitzar iNaturalist per 
a introduir una unitat sobre classificació. Altres activitats relacionades amb el projecte van incloure un 
webquest en un ordinador, una capacitació en tecnologia de la ciència ciutadana en PowerPoint, 
conferències, videoclips relacionats amb espècies invasores i biodiversitat, a més d’un viatge a un entorn 
semirural adjacent. També vaig convidar membres de l’Audubon Society i participants locals d’iNaturalist 
que havien estat ajudant amb les identificacions en línia, a fi d’ajudar a reforçar la importància de les 
connexions comunitàries en la investigació científica.
Per a abordar el problema de l’accés a la tecnologia, els estudiants van completar una enquesta per a indicar 

 PROJECTE D’ECOLOGIA DE L’ESCOLA  

SECUNDÀRIA MONTGOMERY

Un exemple de com una escola va utilitzar iNaturalist amb èxit per a 
l’aprenentatge a la classe i a l’aire lliure!

Ubicació: Santa Rosa, Califòrnia (àrea de la badia de San Francisco)
Temps total: de 3 a 4 setmanes
Assignatura: Biologia
Nivell: de 15-18 anys
Participants: 150 estudiants

el seu accés a la tecnologia mòbil i digital. Després, els vaig organitzar en grups de tres, em vaig assegurar 
que, almenys, un estudiant per grup tinguera disponible l’aplicació iNaturalist perquè el grup poguera pujar 
les seues observacions.

Els resultats de l’aprenentatge per a les meues classes de biologia en aquest moment es van centrar en 
temes de classificació, d’ecologia, de tecnologia i d’indagació. Aquests temes es van integrar en un projecte 
més ampli que incloïa l’ús de quaderns de laboratori de camp i premses per a plantes. Els estudiants van 
compartir fotografies i missatges escrits amb naturalistes de tot el món mitjançant la plataforma iNaturalist. 
Els estudiants van poder obtindre dades a nivell científic i aportar-les a la comunitat científica mundial. Una 
observació en particular va captar l’interés de la comunitat científica: un estudiant va publicar una fotografia 
d’una iguana de collar que va trobar al Howarth Park de Santa Rosa, la qual cosa va cridar l’atenció dels 
científics, ja que aquesta iguana, originària del desert a l’est de Sierra Nevada (Califòrnia), estava lluny del 
seu hàbitat natural. Els científics van sospitar que la iguana era una mascota que va ser alliberada o que es 
va escapar al parc. Aquesta observació no només va ser emocionant, sinó que també va ajudar a destacar un 
objectiu d’aprenentatge important en la nostra unitat. Els estudiants es van adonar que, a mesura que el 
clima canvia, les poblacions d’iguanes de collar són propenses a migrar cap al nord i, com a resultat, es 
trobaran amb més freqüència a la nostra regió de Santa Rosa en el futur.
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Reflexió del docent: El projecte ecològic de l’escola secundària Montgomery en iNaturalist va ser una 
excel·lent manera de fer participar els meus estudiants en observacions del món natural i connectar-los amb 
els científics locals. iNaturalist és, essencialment, una col·lecció de quaderns de camp digitals fets per 
usuaris individuals, però compartits amb una gran comunitat. Açò la converteix en una plataforma ideal per 
a adolescents amb visió tecnològica i experts en xarxes socials, i és probable que els atraga més que les 
dades en paper. Els meus estudiants van entendre clarament que estaven recopilant dades a nivell 
professional durant aquest projecte d’aprenentatge degut al format fàcil d’usar del lloc web, les aplicacions 
dels telèfons intel·ligents, i la comunicació i la identificació d’espècies que van rebre de naturalistes en línia. 
Es van presentar l’estructura i les pautes específiques per a ajudar cada estudiant a documentar 
observacions biològiques en la seua comunitat local.

El projecte es va dur a terme com una “competència” per a recopilar una alta quantitat de dades a  nivell 
científic, amb l’incentiu addicional d’augmentar la nota d’avaluació per la seua capacitat de realitzar 
observacions generals, esforç i treball en equip. Vaig permetre que els estudiants usaren els seus comptes 
iNaturalist.org durant el temps de classe, la qual cosa va augmentar el seu compromís i entusiasme. També 
se’ls va donar temps per a presentar les seues observacions i els informes de dades a tota la classe. Aquest 
projecte es va alinear adequadament amb els objectius de la assignatura, i vaig poder utilitzar iNaturalist per 
a introduir una unitat sobre classificació. Altres activitats relacionades amb el projecte van incloure un 
webquest en un ordinador, una capacitació en tecnologia de la ciència ciutadana en PowerPoint, 
conferències, videoclips relacionats amb espècies invasores i biodiversitat, a més d’un viatge a un entorn 
semirural adjacent. També vaig convidar membres de l’Audubon Society i participants locals d’iNaturalist 
que havien estat ajudant amb les identificacions en línia, a fi d’ajudar a reforçar la importància de les 
connexions comunitàries en la investigació científica.
Per a abordar el problema de l’accés a la tecnologia, els estudiants van completar una enquesta per a indicar 

 PROJECTE D’ECOLOGIA DE L’ESCOLA  

SECUNDÀRIA MONTGOMERY

Un exemple de com una escola va utilitzar iNaturalist amb èxit per a 
l’aprenentatge a la classe i a l’aire lliure!

Ubicació: Santa Rosa, Califòrnia (àrea de la badia de San Francisco)
Temps total: de 3 a 4 setmanes
Assignatura: Biologia
Nivell: de 15-18 anys
Participants: 150 estudiants

el seu accés a la tecnologia mòbil i digital. Després, els vaig organitzar en grups de tres, em vaig assegurar 
que, almenys, un estudiant per grup tinguera disponible l’aplicació iNaturalist perquè el grup poguera pujar 
les seues observacions.

Els resultats de l’aprenentatge per a les meues classes de biologia en aquest moment es van centrar en 
temes de classificació, d’ecologia, de tecnologia i d’indagació. Aquests temes es van integrar en un projecte 
més ampli que incloïa l’ús de quaderns de laboratori de camp i premses per a plantes. Els estudiants van 
compartir fotografies i missatges escrits amb naturalistes de tot el món mitjançant la plataforma iNaturalist. 
Els estudiants van poder obtindre dades a nivell científic i aportar-les a la comunitat científica mundial. Una 
observació en particular va captar l’interés de la comunitat científica: un estudiant va publicar una fotografia 
d’una iguana de collar que va trobar al Howarth Park de Santa Rosa, la qual cosa va cridar l’atenció dels 
científics, ja que aquesta iguana, originària del desert a l’est de Sierra Nevada (Califòrnia), estava lluny del 
seu hàbitat natural. Els científics van sospitar que la iguana era una mascota que va ser alliberada o que es 
va escapar al parc. Aquesta observació no només va ser emocionant, sinó que també va ajudar a destacar un 
objectiu d’aprenentatge important en la nostra unitat. Els estudiants es van adonar que, a mesura que el 
clima canvia, les poblacions d’iguanes de collar són propenses a migrar cap al nord i, com a resultat, es 
trobaran amb més freqüència a la nostra regió de Santa Rosa en el futur.
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iNaturalist: és una plataforma per a registrar 
observacions de plantes i animals en la 
naturalesa, compartir el que es troba, 
agregar observacions a projectes de ciència 
ciutadana, conéixer altres persones amb 
interessos similars, aprendre més sobre la 
naturalesa i contribuir a un conjunt de dades 
mundial d’informació sobre biodiversitat.
-iNaturalist and the California Academy of 
Sciences

Nature Watch: és un portal de ciència 
ciutadana i d’activitats relacionades amb la 
naturalesa dissenyades i dutes a terme en els 
boscos nacionals de EUA.
-USDA Forest Service

SciStarter: és un recurs que uneix les 
persones amb projectes que s’adapten als 
seus interessos i suggereix maneres de trobar 
finançament per a projectes de ciència 
ciutadana de tot tipus. Està estructurat amb 
descripcions de projectes i un blog adjunt de 
docents que han usat els projectes.
-SciStarter

Your Wildlife: és un portal de projectes de 

ciència ciutadana que exploren la microflora i 
la fauna que viuen en els nostres cossos, és a 
dir, els nostres propis microecosistemes 
humans.
-North Carolina State University, National 
Science Foundation

Zooniverse: és una col·lecció de projectes de 
ciència ciutadana en Internet per a promoure 
la ciència i l’enteniment públic del mètode 
científic. Els projectes abasten moltes àrees, 
com l’astronomia, la climatologia i 
l’arqueologia.
-Citizen Science Alliance

i. RECURSOS DE CIÈNCIA CIUTADANA

Els enllaços següents inclouen guies per a començar amb projectes de ciència ciutadana propis, índexs de 
projectes existents als quals unir-se i una àmplia gamma de recursos educatius. Tot i que els exemples se 
centren en les ciències biològiques, els recursos comprenen diversos temes.
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Choosing and Using Citizen Science: A Guide to When and How to Use Citizen Science to Monitor 
Biodiversity and the Environment (Elecció i ús de la ciència ciutadana: una guia sobre quan i com utilitzar la 
ciència ciutadana per a monitorar la biodiversitat i el medi ambient)
Un manual per a docents, membres de la comunitat i científics amb informació pas a pas sobre el disseny de 
projectes de ciència ciutadana eficaços.
-Scottish Environment Protection Agency Pocock, M.J.O., Chapman, D.S., Sheppard, L.J. y Roy, H.E.Centre for 
Ecology & Hydrology. ISBN: 978-1-906698- 50-8, 2014, 28 pp

Guide to Citizen Science (Guia per a la ciència ciutadana)
Escrita per científics i docents, cobreix el desenvolupament, la implementació i l’avaluació de la ciència 
ciutadana per als estudis sobre biodiversitat.
-Natural History Museum of London; Natural Environment Research Council’s Centre for Ecology & Hydrology

Biome Viewer
Aplicació interactiva per a explorar els biomes, el clima, la biodiversitat i els impactes humans a tot el món.
-HHMI BioInteractive

WildCam Lab
És part de WildCam Gorongosa, una plataforma de ciència ciutadana en línia en la qual els usuaris 
identifiquen animals en fotografies de càmeres trampa. Amb WildCam Lab, els estudiants poden
investigar preguntes ecològiques i provar hipòtesis explorant les dades de les càmeres trampa mitjançant un 
mapa interactiu

-HHMI BioInteractive

Ciència Ciutadana a Espanya
Recopilació dels projectes de Ciència Ciutadana duts a terme al nostre país.
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j. ENLLAÇOS A LECTURES COMPLEMENTÀRIES I RECURSOS 
RELACIONATS

Citizen Science: 15 Lessons that Bring Biology to Life
Ofereix activitats flexibles per a la classe que es poden dur a terme també a l’aire lliure, dissenyades per a 
facilitar la recopilació i l’anàlisi de dades.
-Trautmann et al., eds; NSTA Press (2013)

Citizen Scientists: Be Part of Scientific Discovery from Your Own Backyard
Cobreix quatre temporades de ciència ciutadana, amb activitats a l’aire lliure per a xiquets.
-L.G. Burns; Henry Holt and Company (2012)

Frontiers in Ecology and the Environment Special Issue
Ciència ciutadana: noves vies per a la participació pública en la investigació. L’edició de la revista d’agost del 
2012 està dedicada íntegrament a la ciència ciutadana, amb articles sobre temes que inclouen la qualitat de 
les dades, la participació d’estudiants i els estudis de cas.
-Ecological Society of America; varios autores; Frontiers in Ecology and the Environment (2012): 10(6)
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El cicle de l’aigua de Gorongosa
 El Parc Nacional Gorongosa se situa en l’extrem sud del Rift Valley a 
Moçambic (Àfrica) i se centra en el llac Urema. Mireu aquesta animació 
per a conéixer com aquestes característiques afecten el cicle de l’aigua de 
Gorongosa, que comença amb l’evaporació de l’aigua de l’oceà Índic.

Per què hi ha diferents estacions?
Sabies que la llum del sol il·lumina de manera diferent la Terra en diferents 
moments de l’any? En aquesta visualització, observeu com la Terra orbita 
al voltant del sol i gira com una trompa lleument inclinada. Aquesta rotació 
canvia l’angle en el qual la llum solar arriba a la superfície del nostre 
planeta, la qual cosa crea les diferents estacions que experimentem ací a la 
Terra.

En càmera ràpida: fotosíntesi vista des de l’espai
Ara que els estudiants comprenen per què hi ha diferents estacions, 
amplieu la unitat per a explorar el paper fonamental que juga el sol com a 
combustible de les xarxes alimentàries, començant pels productors. 
Aquest vídeo il·lustra la influència del sol en l’abundància estacional de 
matèria vegetal produïda en la Terra i en els nostres oceans.

Per què migren els ocells?
En aquesta visualització, es pot observar com els canvis estacionals impul-
sen els patrons de comportament animal. Segueix el moviment de dos 
ocells migratoris de presa (l’àguila pescadora i el zopilot capvermell) 
mentre viatgen entre Amèrica del Nord i Amèrica del Sud en un any. 
Ajudeu els estudiants a establir connexions sobre com les poblacions 
d’organismes depenen dels éssers vius que cacen.

VÍDEOS RELACIONATS PER A LA CLASSE

Per a obtindre més recursos d’ensenyament gratuïts,
visiteu www.hhmi.org/biointeractive o www.calacademy.org/educators
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https://www.biointeractive.org/classroom-resources/gorongosas-water-cycle
https://www.calacademy.org/educators/why-do-we-have-different-seasons
https://www.calacademy.org/educators/timelapse-photosynthesis-seen-from-space
https://www.calacademy.org/educators/why-do-birds-migrate


k. REFERÈNCIES I RECONEIXEMENTS

La Guia per al docent de Jardí salvatge ha estat dissenyada conjuntament entre HHMI Tangled Bank Studios, 
l’Acadèmia de Ciències de Califòrnia i adaptada per a Espanya per la Ciutat de les Arts i les Ciències.

La pel·lícula Jardí salvatge és una producció de:
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