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Avui en dia, la centralitat de l’esport a la societat contemporània 
és inqüestionable, la cultura de l’esport ha anat calant fons en 
la nostra societat i no para de créixer en totes les seves formes. 
L’activitat física i l’esport s’han transformat en símbols evidents 
de la transmissió de valors i del foment dels hàbits saludables i, 
en els últims anys, Barcelona s’ha convertit en un bon exemple 
d’aquest fantàstic binomi entre esport i ciutat. 
Una de les modalitats que ha crescut més és la pràctica esporti-
va a l’entorn natural, això fa que cada cop més gent faci activitat 
física a la natura gaudint dels molts beneficis que això comporta 
per les persones. 
Però, així com ens felicitem per l’augment constant dels practi-
cants esportius, també hem de posar l’alerta davant d’algunes 
amenaces que se’n derivin d’aquest creixement constant i ac-
celerat. 
Els espais naturals, sobretot els més propers als espais urbans 
més densos, estan arribant a uns índex d’ús per a activitats es-
portives molt elevats que poden provocar impactes severs.  
Els ecosistemes tenen un límit de capacitat de càrrega i una 
resistència limitada a impactes massius. És per això que, quan 
fem ús de la natura per practicar activitat física, hem de ser molt 
conscients dels impactes que podem generar. Per davant de tot 
sempre ha de prevaldre la responsabilitat i respecte a un entorn 
fràgil i imprescindible per a les ciutats.
Per aquesta raó, i reconeixent el paper fonamental de l’educació, 
amb les propostes que es presenten es pretén donar suport 
al professorat d’educació física perquè es faci seva i integri 
l’educació ambiental a l’educació física i en aquest cas concret 
a la promoció de les curses d’orientació en l’entorn natural.
El respecte, la cura i l’estima pel nostre entorn natural s’ha 
d’aconseguir a través del coneixement del que ens envolta i dels 
beneficis que ens aporta. És per això que, aquests materials, 
aportaran coneixement sobre aquests espais que ens rodegen, 
posant en valor tots aquells beneficis que generen cap a la nos-
tra societat.  
Volem, amb aquest accent cap a l’educació ambiental, crear la 
consciència de que per seguir gaudint de l’esport a la natura cal 
estimar-la i cuidar-la. 

Marta Carranza

Comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona

Pròleg
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Objectius educatius

Objectiu general

Objectius específics

Potenciar el desenvolupament d’una actitud respectuosa i proac-
tiva amb el medi natural durant la pràctica esportiva.

- Despertar l’interès de l’alumnat per la història recent i el 
patrimoni cultural del Parc Natural de Collserola i Montjuïc.

- Donar a conèixer, apropar i descobrir la flora i la fauna 
dels espais verds propers a la ciutat de Barcelona.

- Reflexionar i donar a conèixer les funcions que ens apor-
ten els espais verds propers a les grans ciutats.

- Reflexionar sobre els diferents usos que donem als es-
pais verds i sobre els impactes ambientals que genera l’activitat 
humana.

- Donar eines als infants i joves per poder identificar les 
problemàtiques actuals i cercar alternatives i solucions.

- Estimular la participació d’alumnat i docents  en accions 
positives envers l’entorn natural .

- Sensibilitzar infants i joves per afavorir el seu compromís 
amb la protecció i conservació de l’entorn.
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Descripció dels materials
Els materials que es presenten a continuació pretenen ser una 
eina útil per respondre als objectius que s’han plantejat prèvia-
ment. 

En primer lloc es pot trobar un dossier teòric pels docents on 
s’expliquen els continguts claus i necessaris per arribar a tenir 
una actitud respectuosa amb el medi natural durant la pràctica 
esportiva. Aquest dossier està estructurat en quatre blocs dife-
rents: el primer explica la relació que hi ha entre els espais na-
turals i la ciutat, el segon parla dels diversos hàbitats i de la bio-
diversitat que composen aquests espais, en el tercer hi podem 
trobar informació sobre la relació entre la natura i les persones, 
s’expliquen les seves funcions i els impactes que generem i, per 
últim, el quart dóna consells de bones pràctiques per fer un ús 
responsable i sostenible dels espais naturals.

A continuació trobareu una proposta d’activitats educatives en 
format fitxa per treballar els continguts explicats anteriorment. 
Es poden trobar activitats destinades als diferents nivells educa-
tius, amb diferents modalitats de treball (realitzant activitat física, 
tallers o utilitzant aplicacions web 2.0) i per poder-les realitzar al 
centre educatiu o a la natura.

El recull de les activitats es podran trobar en una taula-busca-
dor on s’indica el nom de cadascuna, per quin nivell educatiu 
és adequada, a quina modalitat correspon, si s’ha de realitzar 
al centre o a la natura i si és adequat realitzar-la abans, durant 
o després d’haver participat a la cursa. Aquesta taula-buscador 
pretén ajudar en la recerca de l’activitat adequada pel moment 
en el que el docent vol treballar-hi, d’una manera ràpida i fàcil.

Material complementari

Per últim, també volem posar a la vostra disposició un pòster in-
teractiu i vídeo (amb eines de realitat augmentada) informatius, 
que resumeixen de manera visual la importància de tenir espais 
naturals a prop de la ciutat i de quina manera podem respectar-
los tot beneficant-nos d’aquests, per exemple amb la pràctica 
esportiva.     
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Dossier teòric
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BLOC 1: Els espais naturals i la ciutat

1.1 ON ELS TROBEM?

Collserola

Video introductori “Això és Collserola” (9’23’’):

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=pKlT5qEHKtw

El massís de Collserola s’integra al sector central de la Serrala-
da Litoral Catalana. Limita al Nord amb la vall del Besòs, al Sud 
amb la del Llobregat, a l’Est amb el pla de Barcelona, i a l’Oest 
ho fa amb la depressió del Vallès.

La serra de Collserola té unes dimensions aproximades d’11.100 
ha de superfície, amb una llargada de 17 km i 6 km d’amplada. 
Presenta un relleu suau i força asimètric: mentre les carenes 
vallesanes són llargues i amb un descens suau, els vessants 
orientats a mar són curts i amb un pendent pronunciat.

Dels nombrosos turons que componen el seu perfil, el Tibidabo 
és el més alt (512 m). Collserola mira al mar des d’un pendent 
molt pronunciat, i al Vallès des de nombroses valls suaus i bos-
coses. El Parc de Collserola és una veritable illa verda situada 
entre dos rius i enmig d’una de les àrees urbanes més denses 
de la ribera mediterrània. Inclou part del terme municipal de nou 
municipis de la província de Barcelona: Barcelona, Cerdanyola 
del Vallès, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i 
Reixac, El Papiol, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobre-
gat, Sant Just Desvern. I s’hi pot accedir en diferents transports 
públics.

I per ampliar...
- http://www.parcnatu-
ralcollserola.cat/pdfs/
publicacions/fulleto2010.
pdf

Links a diferents mapes 
del Parc:

- http://www.parcnatu-
ralcollserola.cat/pages/
mapa

- http://www.parcnatu-
ralcollserola.cat

-      http://parcs.diba.cat/
web/collserola

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=pKlT5qEHKtw
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pdfs/publicacions/fulleto2010.pdf
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pdfs/publicacions/fulleto2010.pdf
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pdfs/publicacions/fulleto2010.pdf
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pdfs/publicacions/fulleto2010.pdf
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/mapa
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/mapa
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/mapa
http://www.parcnaturalcollserola.cat
http://www.parcnaturalcollserola.cat
http://parcs.diba.cat/web/collserola
http://parcs.diba.cat/web/collserola
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Anella Olímpica. Montjuïc

Situades al parc de Montjuïc aprofitant l’enorme espai que ofereix 
la muntanya, les instal·lacions que comprèn l’anomenada Anella 
Olímpica es van crear o remodelar arran de la celebració dels 
Jocs Olímpics de Barcelona l’any 1992. Hi podem trobar l’Estadi 
Olímpic, el Palau Sant Jordi, les piscines Picornell i l’Institut Na-
cional d’Educació Física, a més d’una torre de comunicacions, 
un camp de beisbol, un llac artificial i el jardí d’aclimatació, que 
va ser creat per l’Exposició Universal de 1929.

1.2 QUÈ SÓN I QUÈ HAN ESTAT?

Collserola

El massís de Collserola, amb el Tibidabo com a turó més emble-
màtic, ha esdevingut avui un espai natural imprescindible per a 
la conurbació metropolitana. El parc natural, és el pulmó natural, 
l’escola de natura i l’espai d’esbarjo de les ciutats que l’envolten, 
tot vetllant per mantenir els seus valors naturals i culturals i un 
ús sostenible per part dels ciutadans.

Tot i la desaparició de moltes restes arqueològiques de la se-
rra per la forta incidència de l’àrea metropolitana amb l’obertura 
de vies de comunicació o d’establiments residencials, entre al-
tres, s’han trobat restes arqueològiques de poblats ibers i coves 
neolítiques. També s’han conservat fins avui, diverses restes de 
l’època de dominació romana, finestrals i restauracions d’estil 
gòtic, de castells medievals, així com ermites i esglésies o ma-
sies. Sense oblidar els edificis d’estil modernista, de finals del 
segle XIX i principis del XX. Tot aquest patrimoni construït, així 
com nombroses obres d’art (pintures, obres literàries) o llegen-
des, expliquen la història de la serra, de la ciutat i la relació entre 
elles.

-  http://meet.barcelona.
cat/ca/descobreix-bar-
celona/districtes/sants-
montjuic/lanella-olimpica

http://meet.barcelona.cat/ca/descobreix-barcelona/districtes/sants-montjuic/lanella-olimpica
http://meet.barcelona.cat/ca/descobreix-barcelona/districtes/sants-montjuic/lanella-olimpica
http://meet.barcelona.cat/ca/descobreix-barcelona/districtes/sants-montjuic/lanella-olimpica
http://meet.barcelona.cat/ca/descobreix-barcelona/districtes/sants-montjuic/lanella-olimpica
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Dins el parc i en el seu entorn hi ha més de 30 masies. Algunes 
van tenir una gran importància agrícola. En terra de secà, s’hi 
conreava vinya i cereal. Però al llarg de l’últim segle l’agricultura 
ha anat a menys. L’any 1956, la superfície que ocupaven les 
zones agrícoles era del 15% mentre que el 1999 era del 4%. A 
la perifèria del parc s’ha passat d’un 37% dedicat a conreus de 
secà el 1956 al 5% actual, i d’un 8% d’horts al 2%. Moltes terres 
de conreu han passat a ser forestals o s’han urbanitzat. Però en 
els últims anys es multipliquen les iniciatives per recuperar els 
conreus. I per intentar evitar que es continuïn abandonant terres 
agrícoles, s’ha creat una marca de garantia per als productes 
agrícoles de Collserola.

Actualment s’hi poden realitzar moltes activitats culturals i so-
bretot esportives, és un espai freqüentat per ciclistes, corredors/
es i excursionistes. I hi ha pistes i clubs de diferents esports com 
golf o equitació. Els amants de la natura hi poden fer observa-
cions d’aus rapinyaires i també observacions astronòmiques. A 
més, compta amb diferents zones de lleure i equipaments edu-
catius.

La Serra de Collserola és una zona d’importància ecològica i 
agrària, a més, s’hi troben flora i fauna característica i també 
patrimoni històric humà. L’interès d’aquests tres elements i la 
seva proximitat a la ciutat de Barcelona, l’han convertit en una 
zona protegida.

Parc Natural

El Parc de Collserola ha recorregut un llarg camí abans d’obtenir 
l’estatus de parc natural; tot i així, fins al moment de la declara-
ció de Parc Natural, l’any 2010, ha gaudit d’altres instruments 
legals de protecció.
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Cal entendre què vol dir Parc Natural i què aporta a la zona que 
Collserola esdevingués una zona protegida l’any 2010, abans 
inclosa al Pla d’espais d’interès natural (PEIN), l’any 1992 i a la 
Xarxa Natura 2000, l’any 2006.

Hi ha tres efectes de la declaració de Parc Natural a destacar:

1) Es delimita definitiva i clarament l’espai protegit.

2) La Generalitat s’incorpora a la gestió del Parc, fet que aug-
menta els recursos econòmics i que suposa un avantatge ja que 
és l’administració ambiental de Catalunya, amb competències 
no sols sobre la gestió d’espais naturals i d’hàbitats protegits, 
sinó també sobre la vigilància, el control, la protecció i la preven-
ció integral.

3) Es reforça l’objectiu de conservació a més de la protecció i 
regulació urbanística.

4) Suposa protecció penal davant de conductes il·lícites i 
d’infraccions administratives, la declaració d’utilitat pública, i la 
possibilitat que l’òrgan de gestió del parc influeixi en l’atorgament 
d’autoritzacions necessàries per a l’execució de qualsevol pla, 
obra, moviment de terres o explotacions naturals, a l’interior o a 
l’exterior de l’espai protegit i que poden afectar-lo.

Anella olímpica. Montjuïc

Utilitzada antigament com a lloc de vigilància militar, per la seva 
proximitat al mar, la muntanya de Montjuïc ha estat testimoni 
i protagonista de fets clau que li han donat el caràcter actual. 
Primer va ser l’Exposició Internacional de 1929 celebrada a 
Barcelona la que va impulsar la urbanització de la zona. Més 
recentment, la celebració dels Jocs Olímpics de 1992 va signi-
ficar una important renovació. I des d’aleshores s’ha potenciat la 
zona com a espai urbà on practicar esport.

L’Anella Olímpica té una gran rellevància tant pel seu valor ar-
quitectònic i històric com per l’ús diari i quotidià que ofereix a la 
ciutadania de la ciutat.

L’estadi, inaugurat el 1929 amb motiu de l’Exposició Universal, 
va ser profundament reconstruït i batejat com a Estadi Olímpic, 
nom al qual després es va afegir el de Lluís Companys, presi-
dent de Catalunya afusellat a Montjuïc. La capacitat va augmen-
tar fins als 56.000 espectadors, xifra que pot superar els 70.000 
segons el tipus d’esdeveniment que s’hi celebri. Aquí es van 
celebrar les cerimònies d’inauguració i de clausura dels Jocs 
Olímpics de 1992, així com les proves d’atletisme. Actualment 
s’hi duen a terme tota mena d’esdeveniments, des de proves 
esportives fins a concerts de rock.

-    http://www.parcnatu-
ralcollserola.cat/pages/
declaracio-de-parc-natu-
ral

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/declaracio
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/declaracio
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/declaracio
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El pavelló multifuncional del Palau Sant Jordi va allotjar les pro-
ves de gimnàstica rítmica i esportiva i les finals de voleibol, però 
posteriorment ha estat utilitzat per a tota mena d’activitats, des 
de concerts o espectacles teatrals fins a proves d’esquí, curses 
de natació o demostracions de motos aquàtiques. Té capacitat 
per acollir 17.000 espectadors.

Les piscines Picornell van ser construïdes el 1970, però es van 
reformar i modernitzar per acollir les proves de natació i de salt 
de trampolí dels Jocs Olímpics. També formen part del conjunt i 
els barcelonins que ho vulguin poden gaudir-ne diàriament.

L’Institut Nacional d’Educació Física (INEF) va ser dissenyat per 
Ricard Bofill, que va donar un estil neoclàssic a la façana de 
l’edifici en homenatge a la civilització grega, on van néixer les 
olimpíades.

La torre de comunicacions, dissenyada per l’arquitecte valencià 
Santiago Calatrava, està construïda en acer i té una alçada de 
136 metres. Es tracta d’una torre de 136 metres d’alçària en 
forma de tronc inclinat que evoca la figura d’un esportista i que 
està recoberta de mosaic, i fa un clar homenatge a l’arquitecte 
Antoni Gaudí.

A la Galeria Olímpica, situada darrere l’Estadi Lluís Companys, 
s’exposen la fletxa que va encendre el pebeter, la torxa, el Cobi 
i altres objectes relacionats amb els Jocs Olímpics.

El Museu Olímpic i de l’Esport J. A. Samaranch ofereix una visió 
global de les diverses disciplines i modalitats d’esport que hi ha 
actualment, utilitzant, d’una manera destacada, les noves tec-
nologies de representació interactiva i de diverses instal·lacions 
multimèdia.

També hi ha el Jardí Botànic, creat per a contribuir a la conser-
vació ex situ de la biodiversitat de la vegetació mediterrània, 
amb unes 1.350 espècies representades.
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?
El paisatge és qualsevol 
part del territori tal i com 
la percep la població, el 
caràcter del qual és el re-
sultat de l’acció i la inte-
racció de factors naturals 
i humans. (Conveni Euro-
peu del Paisatge 2000)

BLOC 2: Paisatge i biodiversitat

Els espais naturals a prop de la ciutats tenen un paper paisatgís-
tic molt important ja que fan present la natura enmig de paisat-
ges molt urbans. Aquests han estat transformats intensament al 
llarg del temps depenent de les activitats humanes que s’hi han 
anat desenvolupant dins i als seus voltants. Cada paisatge por-
ta associat un tipus de vegetació i animals diferents i cadascun 
d’ells és imprescindible per la supervivència de la resta.

La biodiversitat és la variabilitat d’organismes vius d’un 
ecosistema. Engloba la varietat de formes que donen peu a la 
vida i inclou totes les espècies que cohabiten amb nosaltres, 
els ecosistemes dels que formen part i els seus gens. (Conve-
ni Diversitat Biològica 1992) 

www.ersilia.org/lab_biodiversitat/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=18  

!
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2.1 QUINS HÀBITATS HI HA?
Depenent de la zona on ens trobem, podrem reconèixer dife-
rents paisatges que de ben segur que ens són familiars. A con-
tinuació en descriurem algun i explicarem les seves caracterís-
tiques més rellevants. 

A la Zona del Parc natural de Collserola podem trobar:

Ambients forestals:

Boscos típicament medite-
rranis amb pinedes, alzinars 
i rouredes.

Ambients de ribera:

Animals i plantes que viuen al 
voltant de les rieres i torrents. 
Tenen un bon estrat arbustiu i 
són ambients molt embardis-
sats.

Matollars i brolles:

Es composen d’arbustos que 
han crescut en camps aban-
donats o han substituït am-
bients forestals.
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Prats:

Es troben en zones properes 
a Barcelona i estan formats 
per estrats herbacis.

Per altra banda, a la zona de Montjuïc el paisatge que podem 
observar és una barreja entre el que queda del patrimoni natural 
original i les aportacions que s’hi ha anat fent al llarg de la his-
tòria. És a dir, el paisatge s’ha anat transformant segons els di-
ferents usos: agrícoles, d’explotació, construcció d’equipaments 
i creació de parcs i jardins. Per això hi podem trobar: prats, peti-
tes zones boscoses, talussos amb vegetació espontània i jardins 
molt especials.

2.2 QUÈ HI TROBEM?
En cadascun d’aquests ambients, hi trobem uns éssers vius di-
ferents, adaptats a les condicions climàtiques, geològiques i an-
tròpiques de cada zona.

Els ambients forestals estan formats per pinedes (pi blanc), 
alzinars i rouredes. En general, les espècies que hi trobem te-
nen les fulles dures, adaptades a les condicions de sequedat, i 
amb grans capçades que creen un ambient ombrívol i humit. Hi 
trobem una gran quantitat d’ocells com la mallerenga, el pit roig 
i el tudó. Els mamífers més freqüents són l’esquirol, el ratolí de 
bosc i els senglars

En els ambients de ribera hi podem trobar salzes, freixes, po-
llancres o avellaners, entre d’altres, que estan acompanyats 
d’arbustos com l’arç blanc i el roldor. Les plantes que hi trobem, 
generalment, tenen les fulles grans i d’un color verd molt viu ja 
que disposen de molta aigua. Es caracteritzen per ser ambients 
embardissats on la fauna es pot amagar amb facilitat i fer els 
seus nius.

Els matollars i brolles es caracteritzen per ser formacions ar-
bustives molt denses amb espècies de fulla perenne. Les espè-
cies més abundants són el bruc, l’arboç, el garric, l’estepa o la 
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gatosa. Aquests ambients són importants perquè retenen l’aigua 
de la pluja, protegeixen el sòl i són refugi per la fauna. Aquesta 
fauna està representada per una gran varietat d’ocells com el ta-
llarol, el rossinyol o la cadernera. També hi podem trobar conills, 
la papallona de l’arboç o sargantanes i serps.

Els prats són considerats una irradiació de la sabana africana. 
En general s’estructuren per tenir dos estrats herbacis: un de 
més alt dominat per l’albellatge i un de més baix dominat pel llis-
tó. També hi podem trobar el fonoll, la ruda o la ginesta. Alguns 
dels animals que hi podem trobar són la llagosta, la xinxa de 
camp, la sargantana i la serp.

Parc de Collserola

-      http://www.parcnaturalcollserola.cat

Hervari virtual del Mediterrani Occidental :

-      http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html
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BLOC 3: Relació amb els espais naturals
Funcions i impactes

Barcelona és el centre d’una extensa àrea metropolitana on hi 
viuen uns 3 milions de persones. Encaixada entre grans ciutats 
que la rodegen a nord i sud i el mar fent frontera a l’est, Barce-
lona és una ciutat que, els últims anys, tot i no poder créixer en 
mida, ha anat augmentant la seva població considerablement. 
Aquest fet ha comportat que cada cop siguem més persones en 
menys espai i això provoca estrès per la població i contaminació 
pel medi.   

És per aquest motiu que, en la nostra densa ciutat, són extrema-
dament importants els espais verds i l’entorn natural. Aquestes 
zones compleixen diverses funcions dins del teixit urbà, la gran 
majoria molt positives tant per la població com pel funcionament 
de la mateixa ciutat.   

Aquestes funcions, quan es converteixen en usos, també poden 
generar impactes negatius al medi, és per això que, en aquest 
bloc, es donarà a conèixer les diferents funcions que exerceixen 
els espais verds en la nostra ciutat i coneixerem els diferents 
impactes que podem generar quan fem ús d’aquests. 

3.1 FUNCIONS. QUÈ ENS APORTEN?
La principal funció ecològica dels espais verds és la de captar 
el diòxid de carboni (CO2) i generar oxigen (O2). Així doncs els 
podríem considerar els pulmons de la nostra ciutat. Però hi 
ha moltes més funcions ecològiques que ens beneficien, com 
per exemple: 

Ecològicament: 
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- Regulació de la humitat: 

Tant les espècies vegetals com el sòl tenen una gran capacitat 
d’absorció d’aigua, contrari que el ciment o l’asfalt, aquest fet 
ajuda a reduir els riscos d’erosió i d’inundacions en casos pun-
tuals de fortes pluges. 

- Regulació de la temperatura: 

Els materials amb els que majoritàriament construïm no tenen 
capacitat per absorbir l’energia solar, aquest fet junt amb la con-
taminació fa que les ciutats tinguin uns microclimes amb tempe-
ratures més elevades que la mitjana que li correspon a la regió. 
Les espècies vegetals si que tenen la capacitat d’absorbir les 
radiacions solars i per tant actuen com a reguladors de tempe-
ratura. 

- Refugis de biodiversitat: 

Les millors condicions ambientals que ofereixen fan que els es-
pais verds a les ciutats siguin zones on podem trobar espècies 
de flora i fauna que no trobaríem normalment en zones urbanes. 

Els espais naturals propers a les grans ciutats tenen una funció 
molt clara per a la població, actuen com a element de millora de 
la qualitat de vida i per tant del benestar de la societat dins de la 
ciutat. Alguns dels beneficis que ens poden aportar són: 

- Espais d’oci:

Cada cop trobem menys espais propers a les ciutats per a poder 
desconnectar i passejar lluny del soroll i l’estrès urbà. Aquests 
espais ens permeten fer activitats alternatives que es desmar-
quin de les típiques que es poden desenvolupar en una ciutat. 

- Espais per l’activitat física: 

Els espais verds són els principals punts de la ciutat on la pobla-
ció pot desenvolupar activitat física i esportiva a l’aire lliure. Per 
tant, són molt importats per al benestar físic de les persones.

- Regeneració emocional: 

L’exposició permanent a situacions ambientals que causen es-
très provoca l’aparició de símptomes de malestar i fa disminuir 
els sentiments socials positius. El paisatge urbà influeix signifi-
cativament sobre l’experiència psicològica de l’individu, i nom-
brosos estudis han corroborat els importants efectes restaura-
dors de l’equilibri i del funcionament psicològic de les persones 
produït per els espais verds a les ciutats. 

Socialment: 
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3.2 IMPACTES. QUINS IMPACTES GENEREM?

Quan es fa ús dels espais verds urbans de Barcelona s’ha de 
ser molt conscient que són ecosistemes molt fràgils degut a 
l’elevat nombre de persones que els visiten a diari. Si el nombre 
de visitants excedeix la capacitat de càrrega de l’ecosistema 
es generen uns impactes que, a la llarga, poden ser molt perju-
dicials per la seva conservació. 

És per això que, quan desenvolupem activitats en aquests es-
pais, hem de ser conscients de quins impactes hi podem gene-
rar i fer el possible per minimitzar-los.  

Alguns dels impactes més importants que reben els espais 
verds de Barcelona degut a l’alt nombre de visitants que acu-
llen són la contaminació acústica, l’acumulació de brossa, la 
circulació de vehicles rodats o les conductes inapropiades 
com encendre focs o arrencar espècies vegetals. Aquests 
impactes generen unes alteracions en l’ecosistema que tot se-
guit repassarem: 

- Contaminació acústica: 

Segons varis estudis la contaminació acústica no només afecta 
la salut de les persones, sinó que també afecta de forma subs-
tancial en la fisiologia i el comportament de la flora i la fauna 
silvestre. Els efectes directes del soroll sobre la fauna són la 
pèrdua auditiva temporal o permanent, l’estrès, els canvis en 
el comportament, l’alteració de la reproducció o la disminució 
de l’habilitat per alimentar-se i escapar-se dels depredadors. 
D’aquesta manera trobem espècies d’ocells que canvien els 
seus cants o ratpenats que es troben completament desorien-
tats per culpa d’aquest tipus de contaminació.

- Acumulació de brossa: 

Aquesta problemàtica és possiblement la més estesa i la que 
afecta més el desenvolupament de la vida silvestre de les nos-
tres àrees verdes. Les burilles dels cigarrets o els envasos de 
plàstic són les deixalles que s’acumulen més en aquestes zo-
nes. Aquest fet no només altera visiblement la riquesa paisat-
gística d’un ecosistema sinó que té un efecte molt notable en 
el comportament i la salut de la vida silvestre. Moltes espècies 
d’animals veuen alterada la seva dieta degut a les deixalles i 
moltes d’elles ingereixen brossa que els provoquen greus tras-
torns i fins i tot la mort.

- Circulació de vehicles rodats: 

A part de tots els impactes globals derivats de la utilització de 
combustibles fòssils que generen els vehicles rodats, també 
hem de tenir en compte els que generen localment quan circu-
len en espais naturals. En aquest grup, tot i que sigui molt 

Capacitat de càrrega 
d’un ecosistema
És el nombre màxim de 
persones que pot suportar 
l’ecosistema sense que el 
dany que aquestes gene-
ren superi la seva capaci-
tat de recuperació.

?
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menys contaminant, també hem d’incloure-hi les bicicletes, ja 
que és el vehicle rodat que trobem amb més freqüència en els 
espais verds de les nostres ciutats. Algunes de les conseqüèn-
cies més destacades d’aquest impacte són l’efecte sonor sobre 
les espècies animals, la destrucció de flora per aixafament, la 
mort de fauna per atropellament, l’erosió del sòl o l’alteració dels 
camins per a excursionistes o vianants. 

- Conductes inapropiades: 

Aquest impacte engloba en gran mesura els esmentats anterior-
ment ja que molts d’ells són conseqüència de males praxis per 
part dels usuaris dels parcs i zones verdes.  Algunes de les con-
seqüències que generen són els incendis degut a l’encesa de 
focs i barbacoes, la mort directa d’espècies animals o vegetals i 
també tots els impactes anteriorment citats.

Així doncs, veiem que aquest últim impacte està directament 
lligat als impactes anteriors. La bona conducta de les persones 
que visiten els espais verds i ecosistemes de la nostra ciutat 
és bàsica per poder mantenir-los en bon estat i poder seguir 
gaudint-ne. Per sort, és l’impacte que podem controlar de forma 
més directa com a individus. Així que, si tenim una bona con-
ducta, aconseguirem reduir els impactes que ara ja coneixem i 
podrem seguir gaudint dels molts beneficis que ens aporten els 
espais verds i ecosistemes naturals de la ciutat de Barcelona.

!
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BLOC 4: Ús responsable i sostenible
Per tal de garantir la conservació i millora dels valors naturals i 
la biodiversitat dels espais naturals, cal tenir una actitud respon-
sable i sostenible amb el medi ambient.

El desenvolupament sostenible es defineix com la forma de des-
envolupament que satisfà les necessitats de les generacions 
presents sense comprometre les de les generacions futures.

En aquest apartat pensarem i treballarem com podem fomentar 
actituds sostenibles i bones pràctiques en els espais naturals on 
farem les curses d’orientació.

El Parc de Collserola es troba immergit en un procés 
d’aïllament ecològic respecte a d’altres espais naturals, a cau-
sa de la densitat del teixit urbà i de la xarxa d’infraestructures 
que envolten la serra. Fa anys que es treballa per garantir 
la connectivitat ecològica amb altres espais naturals i per 
establir els corredors pertinents entre àrees protegides. En 
aquest sentit, és prioritària la connexió amb el Parc Natu-
ral de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, pel vessant del Vallès. 
També són necessàries altres connexions amb espais natu-
rals de l’àrea metropolitana de Barcelona com el Parc de la 
Serralada de Marina i el Parc del Garraf.

!
La primera causa de pè-
rdua de biodiversitat als 
països industrialitzats és 
el procés de desenvolupa-
ment urbà i ocupació del 
territori, que afecta la con-
nectivitat dels ecosistemes 
i causa la fragmentació i 
l’aïllament dels hàbitats 
naturals.

El Parc de Montjuic es troba gairebé aïllat ecològicament, 
té poca connectivitat entre els ecosistemes que l’envolten. Es 
tracta d’un espai natural urbanitzat, que amb el creixement 
de la ciutat ha anat quedant cada cop més aïllat.

!
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4.1 QUÈ PODEM FER COL·LECTIVAMENT?

Ens podem organitzar per...

· Vetllar per a que es promoguin programes de millora de 
gestió dels espais naturals: conservació i millora del patrimoni 
natural, programes de millora de la connectivitat dels ecosis-
temes, de condicions d’espècies sensibles i d’hàbitats, valorit-
zació de I‘activitat agrícola, ramadera i agroalimentària, impuls 
de la producció agrària ecològica, foment de la gestió forestal, 
entre altres.

• Donar a conèixer les actuacions de millora del medi am-
bient que s’estan duent a terme per promoure-hi la implicació 
ciutadana, és a dir, fomentar la sensibilització ciutadana. N’és 
un exemple organitzar una activitat de neteja o manteniment 
d’algun d’aquests espais verds que tingueu propers.

• Formar part o participar en associacions que treballen 
per la protecció I conservació dels espais naturals i/o sensibilit-
zació sobre pràctiques sostenibles i responsables. 

4.2 I JO, QUÈ PUC FER?
• Reduir la quantitat de residus que genero i sobretot no 
deixar residus de cap tipus ni escombraries als espais naturals. 

• Respectar la flora i la fauna dels espais naturals on faràs 
la cursa (no arrancar plantes, flors o fulles ni fer molt xivarri per 
no espantar els animals que hi viuen). 

• Accedir a aquestes zones d’ espais verds a peu, amb 
transport públic o amb bicicleta, per tal de reduir la contamina-
ció.

• Respectar els camins (per tal de no afavorir l’erosió del 
sòl ni malmetre el medi) i respectar els camps de conreus i la 
pagesia, (no trepitjar els camps agrícoles ni agafar cap fruit, per 
tal de respectar la feina dels pagesos). 

• Proposar-nos, a cada sortida, deixar el lloc igual o millor 
de com l’hem trobat. 
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Millor, REDUIR les escombraries... seria convenient portar es-
morzars que no generin residus ( fruites, entrepans.. ) per a 
transportar aquest o d’altres esmorzars millor fer-ho amb enva-
sos REUTILTZABLES ( és a dir, que poguem fer-los servir més 
cops: tappers, “boc’ n’roll”, bosses de tela, cantimplores...). Si no 
pogués ser cap de les opccions anteriors, millor portar envasos 
o embolcalls que siguin més fàcils de RECICLAR ( com per ex-
plemple , portar l’embolcall de l’entrepà amb paper, o plàstic film, 
en comptes de paper d’alumini (aquest no es pot reciclar i és un 
recurs no renovable!).

És important no deixar deixalles orgàniques tampoc, ja que po-
driem fer canviar els costums alimentàris d’alguns animals i afa-
vorir plagues (com la problemàtica del porc senglar a Collerola).

Per no generar tants residus...

RECORDA LA LLEI DE LES 3 R !

!

Reduir         Reutilitzar         Reciclar
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Activitats

Les activitats queden recollides en la taula‐buscador, les catego-
ries que podem trobar‐hi són:

Tipus: determina la modalitat d’activitat. Comprèn activitats mo-
gudes i físiques, tallers (com ara manualitats, debats, fitxes, lec-
tures, entre d’altres) i activitats on es treballa amb les TIC’s, ano-
menades a la taula activitats 2.0.

Espai: determina si es recomanable fer una activitat al centre (ja 
sigui a l’aula, al pati o al gimnàs), o a la Natura.

Edat: és una recomanació per treballar les diferents activitats 
adaptades als diferents rangs d’edat. Primària comprèn Cicle Mi-
tjà i Cicle Superior, Secundària comprèn tota l’etapa d’ESO, i per 
últim Batxillerat, que inclou totes les modalitats.

Temporalització: determina quin és el moment recomanat per 
a realitzar l’activitat en qüestió. Podem trobar activitats per fer 
ABANS de la cursa d’orientació; altres per fer DURANT, el mateix 
dia de la cursa; i per últim, activitats per fer DESPRÉS, és a dir 
un cop finalitzades les curses.
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Activitats: Taula - buscador

ActivitatsActivitats

Blo
c 1

Tipus Espai Edat Temp.

1. Localitzem els espais 
verds propers a la ciutat de 
Barcelona
2. Investiguem la història 
de Montjuïc i Collserola
3. Activitats que podem fer 
als espais verds de BCN : 
endevinem i representem!
4. Què protegeix als espais 
verds?
5. Juguem al mocador de 
les normes i recomanacions 
als parcs naturals!
6. Observa, investiga i 
crea!
7. Bon profit! La Xarxa 
tròfica
8. El mussol i el ratolí. Qui 
es menja a qui?
9. El Bosc dels senglars

10. Descobreix el bosc! 
Mira, escolta, olora, tasta 
i toca
11. Quin arbre és? Ja tinc 
la clau!
12. La petjada ecològica

13. Conservem el bosc! 
Funcions vs impactes!
14. Parents d’Atila (guia 
hàbitat)
15. Roll playing: Procés de 
negociació ambiental
16. Vídeo fòrum: com 
podem reduir impactes?
17. Quan temps triguen els 
residus a degradar‐se?
18. Saps com funcionen els 
parcs i jardins de
Barcelona?
19. Fes ‐te un” boc ‘n’ roll” !

20. Crea una campanya de 
difusió!
21. “Trivial” de la sostenibi-
litat de la cursa d’orientació
22. Dòna la teva opinió!  

Act. 
física Taller 2.0

A la 
natura Al centre C.M. C.S. ESO Batx. 

Blo
c 2

Blo
c 3

Blo
c 4

Abans DesprésDurant
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Localització i identificació en un mapa dels espais verds propers a la ciutat de Barcelona i de 
municipis propers i alguns elements rellevants.

- Conèixer la localització 
i el recorregut fins als llocs 
on es realitzaran les curses 
d’orientació (Anella Olímpica i 

Parc de Collserola)
- Participar en el treball 
en equip aportant coneixe-
ments previs

L’activitat consisteix en donar a l’alumnat, organitzat per grups d’uns 4 alumnes, una cò-
pia del material per a l’alumnat adjunt a continuació, amb el mapa que té espais en blanc. 
En aquests espais hauran de col·locar els noms corresponents. I després fer una posada 
en comú projectant la imatge o dibuixant-la a la pissarra de manera que tot el grup-classe 
pugui veure’l. A més, es demana que marquin el camí que recorreran de l’escola fins al 
lloc on faran la cursa, i respondre les preguntes plantejades, per tal d’ aprofitar també allò 
que l’alumnat ja coneix de l’Anella Olímpica i de Collserola, si hi ha anat alguna vegada, 
amb qui, què hi ha anat a fer, i tot allò que vulguin explicar.

A cicle mitjà podem donar els noms que cal col·locar als requadres (Anella Olímpica, 
Collserola, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Barce-
lona), a cicle superior podem esperar que sàpiguen bastants dels noms i que entre tot 
el grup-classe ho podran completar.

Ampliació per a ESO i Batxillerat:

Calcular els m2 de zona verda per persona a la ciutat de Barcelona. 

Càlcul:

• Zones verdes per habitant = Metres quadrats de zones verdes i àrees d’esbarjo / 
nombre d’habitants
• Densitat de zones verdes = Metres quadrats de zones verdes i àrees d’esbarjo/ 
metres quadrats d’àrea urbana
• En relació a la densitat, poden calcular també el percentatge de zones verdes 
respecte la superfície total de la ciutat.

Activitat 1

Edat

Tipus

Espai

Durada

Quan?

Objectius

Materials

Primària, 
ESO i Batxi-
llerat

Taller, 2.0

Al centre

30 minuts

Abans de la 
cursa.

- Còpies del material 
adjunt (un per grup o un per 
alumne)

- Projector i pantalla o 
pissarra

Desenvolupament

Localitzem els espais verds de la ciutat de Barcelona 
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- Quina espai verd està més a prop del mar?
- A quin municipi pertany Montjuïc? I Collserola?

Per ESO i Batxillerat

- Creieu que a Barcelona hi ha prou zones verdes? 
Per què?

Comproveu si feu el recorregut que heu previst quan 
aneu cap a Collserola o cap a l’Anella Olímpica! També 
podeu mirar quines vistes teniu de la ciutat de Barcelo-
na!

Avaluació

Unitat de mesura: metres quadrats per habitant.

Dades: l’alumnat les pot buscar a la següent web:

              http://www.bcn.cat/estadistica/catala/index.htm

• Població: 1.604.555 habitants (1 de gener de 2016)
• Superfície de Barcelona: 10.216 ha = 102.158.777 m2 (2014)
• Superfície Parc i jardins urbans: 11.979.08 m2 (2014)
• Podem considerar també: la superfície de Parc forestal: 16.285.691 m2 (2014)

Links i recursos
relacionats
Informació sobre aquest 
indicador:

http://www.catmed.eu/
dic/es/50/zonas-verdes-
y-areas-de-esparcimien-
to
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Fitxa per l’alumnat

a) Sabeu on aneu a fer la cursa d’orientació? Marqueu-ho 
en el mapa
b) Dibuixeu el camí que recorrereu des del centre fins al 
lloc on la realitzareu.
c) Què en sabeu d’aquesta zona verda?
d) Hi heu anat alguna altra vegada? Amb qui? I què hi heu 
anat a fer?
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Recerca dels usos que han tingut els espais a través de fotografies antigues i identificació del 
moment històric i de l’evolució dels espais.

- Conèixer com eren Collserola i Montjuïc i la seva evolu-
ció fins a l’actualitat
- Identificar els diferents usos que han tingut

En petits grups l’alumnat haurà de fer una recerca sobre diferents usos que han tin-
gut Collserola i Montjuïc (podeu escollir la zona on fareu la cursa o treballar les dues), 
relacionar-ho amb el context històric i reflexionar sobre la seva evolució. Es dóna a cada 
grup un dels usos de la següent llista:

Caldrà que:

a) Facin recerca d’informació a internet, llibres i preguntant a avis, avies, veïnat o 
coneguts i conegudes, i que busquin una imatge que n’il·lustri l’ús i el moment històric.
b) Buscar i pensar si aquest ús ha canviat i de quina manera. Per què?
c) Després comparteixin la informació recollida amb els altres grups

- Quins usos han tingut anteriorment Collserola i/o Montjuïc?
- Com han canviat aquests usos al llarg dels anys?

Imagineu-vos com deuria ser passejar per la zona on feu la cursa en el 
moment històric sobre el que heu investigat!

Activitat 2

Edat

Tipus

Espai

Durada

Quan?

Objectius

Materials

Avaluació

ESO i Batxi-
llerat

Taller, 2.0

Al centre

1 hora

Abans i 
després de la 
cursa.

- Fotografies impreses o projector i pantalla

Desenvolupament

Investiguem la història de Montjuïc i Collserola

Montjuïc:

- Protecció (fortalesa militar)
- Pedrera (explotació de gresos
            a cel obert)
- Seu de l’Exposició Universal
- Seu dels Jocs Olímpics
- Parc d’atraccions

Collserola:

- Protecció (fortificació)
- Assentament humà
- Cultiu de vinyes
- Amagatall de bandolers
- Horta
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Identificació de les activitats que es poden dur a terme a Collserola i a Montjuïc a través de foto-
grafies i d’una sopa de lletres. Posteriorment, petites representacions teatrals o amb mímica al 
voltant d’aquestes activitats.

- Identificar les diverses activitats que es poden dur a ter-
me al Parc Natural de Collserola i a l’Anella Olímpica
- Mostrar les activitats culturals, esportives, educatives i 
de lleure que es poden realitzar a les zones verdes properes a 
la ciutat
- Utilitzar el teatre i l’expressió corporal com a mètode per 
fixar conceptes

L’activitat conta de dues parts, la primera és en la que l’alumnat busca a la sopa de lletres 
els noms de les diferents activitats que es poden realitzar en aquestes dues zones (fitxa 
adjunta). Les fotografies que hi ha a la fitxa els ajuden.

 

La segona part, és la de les representacions teatrals o amb mímica. Primer poden repre-
sentar de manera individual amb mímica, i fent només algun soroll però sense parlar, les 
diferents activitats que hagin trobat a la sopa de lletres o altres que ells i elles coneguin. 
Després, en petits grups, pensar una petita història al voltant d’alguna d’aquestes activi-
tats i representar l’escena a la resta de grup-classe. Aquesta representació teatral amb 
un argument la poden fer amb teatre, parlant. Depenent del temps del que disposem 
poden escriure un petit guió per a l’escena i/o buscar disfresses o complements.

Activitat 3

Edat

Tipus

Espai

Durada

Quan?

Objectius

Materials

Primària

Activitat físi-
ca, Taller
Al centre

1 hora

Abans de la 
cursa. - Fitxes per l’alumnat (una per alumne) amb la sopa 

de lletres i les fotografies de les activitats.

Activitats que podem fer als espais verds de  BCN: 
endevinem i representem!                         

Desenvolupament

1. Bicicleta (rutes en bicicleta)
2. Passejar (Itineraris caminant)
3. Fúting
4. Horts
5. Golf
6. Hípica
7. Pícnic
8. Observació aus (rapinyaires)
9. Museus (visitar museus)
10. Parc d’atraccions
11. Observació astronòmica
12. Natació
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- Quines activitats podem fer a Collserola? I a l’Anella Olímpica?
- S’hi poden fer esports i activitats culturals?

Fixeu-vos en quines activitats estan fent les persones que hi ha a la zona! 
Fixeu-vos també en quines activitats es poden fer a la zona, potser algunes 
només es poden realitzar els caps de setmana i hi haurem d’anar amb la 
família!

Avaluació
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Fitxa per a l’alumnat
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Per conèixer i reflexionar sobre les diferents figures de protecció dels espais naturals, relacionar-
les amb les seves definicions i investigar a través d’internet. 

- Reflexionar sobre el 
perquè de la protecció dels 
espais naturals
- Conèixer les diferents 
figures de protecció dels es-

pais naturals
- Conèixer alguns 
exemples de zones properes 
protegides

L’alumnat haurà d’omplir la fitxa adjunta. Primer ha de relacionar les figures de protecció 
(Espai natural protegit, Paratge natural d’interès nacional, Parc nacional, Parc natural 
i Reserva natural) amb les seves definicions i després respondre algunes preguntes 
sobre el PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) i sobre espais protegits de Barcelona i 
Catalunya. Poden cercar la informació a internet i la idea és que reflexionin i debatin 
sobre la necessitat de protegir alguns espais naturals i la funcionalitat d’aquestes figures 
de protecció.

- Per què es protegeixen algunes zones?
- Què és un Parc natural?
- Quina figura protegeix Collserola? I Montjuïc?

Ara que ja sabeu perquè cal protegir algunes zones, 
fixeu-vos en aquells elements que donen singularitat a 
la zona i en com estan senyalitzades aquestes figures 
de protecció!

Edat

Tipus

Espai

Durada

Quan?

Objectius

Materials

Avaluació

ESO i Batxi-
llerat

Taller, 2.0

Al centre

1 hora

Abans o 
després de la 
cursa.

- Fitxes de l’alumnat

Què protegeix als espais naturals?
Activitat 4

Desenvolupament

Links i recursos
relacionats
Trobem les diferents de-
finicions a la següent pà-
gina web:

http://idescat.cat/pub/
aec/220/m
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Fitxa per l’alumnat

Els espais naturals protegits són les zones terrestres i marines 
declarades com a tals per a la conservació, atenent la seva re-
presentativitat, singularitat, fragilitat o interès dels seus elements 
o sistemes naturals.

A continuació teniu les diferents figures de protecció presents a 
Catalunya. Relacioneu els noms amb cada definició. Després 
responeu a les preguntes de sota.

Espai natural protegit Espai natural d’extensió relativament gran, no 
modificat essencialment per l’acció humana, 
amb interès científic, paisatgístic i educatiu. No 
s’hi permeten activitats d’explotació dels recur-
sos naturals, ni d’alteració del paisatge. La fi-
nalitat de la declaració per llei és preservar-lo 
de totes les intervencions que poden alterar la 
fisonomia, la integritat i l’evolució dels sistemes 
naturals.

Paratge natural d’interès 
nacional

Espai o element natural d’àmbit mitjà o reduït 
amb característiques singulars pel seu interès 
científic, paisatgístic i educatiu, declarat així 
per una llei per tal de garantir-ne la protecció. 
En aquests paratges les activitats s’han de li-
mitar als usos tradicionals agrícoles, ramaders 
i silvícoles compatibles amb els objectius con-
crets de la protecció de l’espai i les altres acti-
vitats pròpies de la gestió.

Parc nacional Espai natural d’extensió reduïda i de consi-
derable interès científic creada per preservar 
íntegrament el conjunt d’ecosistemes naturals 
que conté o alguna de les seves parts. Segons 
aquests objectius es classifiquen en integrals o 
parcials i la declaració s’atorga per llei o per 
decret, respectivtament. No s’hi permeten acti-
vitats que directament o indirectament poden 
perjudicar els valors naturals de protecció.

Parc natural Terreny dotat d’un règim de protecció i gestió 
establert per l’Administració, per tal de preser-
var el seu interès científic, ecològic, cultural, 
educatiu o paisatgístic. 
Segons la modalitat de protecció pot ser: parc 
nacional, paratge natural d’interès nacional, 
parc natural i reserva natural.

Reserva natural Espai amb valors naturals qualificats. L’objectiu 
de protegir-los és la seva conservació de forma 
compatible amb l’aprofitament ordenat dels re-
cursos i l’activitat dels habitants. La declaració 
s’atorga per decret.
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a) Què és el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)? Quins objectius té?

b) Quantes zones protegides pertanyen al municipi de Barcelona?

c) Quantes zones protegides hi ha a la província de Barcelona?

d) A Catalunya quants Parcs naturals hi ha? I Parcs Nacionals? Citeu-ne alguns.

e) Debateu amb el grup-classe sobre el perquè cal protegir algunes zones. Creieu que aques        
            tes figures de protecció ajuden a la conservació d’aquests espais?
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Activitat 5

Juguem al mocador de les normes i recomanacions
Variants del joc del mocador per conèixer els símbols de les normes d’ús de les zones verdes  

Edat Primària, 
ESO i Batxi-
llerat

Tipus Activitat física

Espai A la natura o 
al centre

Durada 30 minuts

Quan? Abans i du-
rant la cursa

- Conèixer i entendre 
les normes que se’ns dema-
na complir com a usuaris de 
les zones naturals protegides

- Aprendre a respec-
tar l’entorn a través d’un joc 
tradicional

- Fitxes del joc

Previ al joc podem fer un treball previ d’explicar les normes que representen les imatges 
de les fitxes, o podem deixar que ho descobreixin al llarg del joc.

Es divideix el grup en 2 equips que es situen en fila un davant de l’altre, encarats, se-
parats per uns 20 metres (depenent de l’espai que tinguem i del que vulguem per córrer 
als nens i nenes). Els membres de cada equip es numeren.

Al punt mig entre els 2 equips es situa la persona dinamitzadora (pot ser mestre/a o un/a 
alumne/a), en aquesta mateixa zona del mig (a ala mateixa distància de cada equip es 
col·loquen les targetes de les normes dels parcs. La dinamitzadora anirà dient un núme-
ro i una norma, el/la jugador/a de cada equip amb aquell número haurà de sortir corrent, 
agafar la targeta corresponent i portar-la a la zona del seu equip sense ser atrapat/da 
pel jugador/a de l’altre equip, aconseguint així un punt. Caldrà a més, encertar i agafar 
la targeta correcta. Si l’agafen abans d’arribar al camp propi o travessa la línia central 
sense agafar la fitxa, el punt serà per l’equip contrari.

Podem decidir eliminar els jugadors/es que no aconsegueixen punt i que es situïn al 
costat de la persona dinamitzadora i si algú dels seu equip els pica la mà, els salva i tor-
nen a jugar. I els seus equips s’han de repartir els seus números mentre estan eliminats. 
O podem no eliminar jugadors/es i simplement comptar punts.

Variant:

- Enlloc de dir un número a cada ronda, el diem 2 o 3 i caldrà que cooperin i puguin 
uns a sobre els/les altres. 

Explicació de les normes i recomanacions als visitants als parcs i zones protegi-
des (cal aclarir que a tots els parcs no hi ha les mateixes limitacions i prohibicions però 
les següents són les més genèriques i les activitats que estan regulades):

Objectius

Materials

Desenvolupament

als parcs naturals!
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- El Parc disposa d’una extensa xarxa d’itineraris pedestres senyalitzats. Si els 
seguiu podreu visitar els indrets més significatius d’aquesta zona.

- L’acampada no és permesa. (En l’àmbit del parc natural o en zones properes hi 
ha càmpings, hotels i hostals on podeu pernoctar).

- Per motius de seguretat i conservació, està prohibit encendre foc.

- Utilitzeu sempre les papereres o emporteu-vos la brossa que genereu. (El servei 
de manteniment ha de fer un gran esforç per conservar nets els indrets més freqüen-
tats).

- La captura i recol·lecció d’animals, roques, minerals i plantes no són permeses 
en l’àmbit del parc natural. (Inclou bolets, pinyes, flors, aromàtiques...)

- Hi ha zones d’accés restringit de vehicles motoritzats a només serveis i veïnat, 
que estan perfectament senyalitzades. 

- Els centres d’informació del Parc donen autoritzacions especials perquè per-
sones amb problemes de mobilitat puguin apropar-se amb vehicle a les zones d’accés 
restringit. Així com l’existència d’alguns itineraris adaptats.

- Gaudiu del parc tot conservant la riquesa arquitectònica i el patrimoni.

- Si heu d’aparcar, estacioneu el vehicle de forma que no impedeixi el pas per la 
pista. No aparqueu mai davant les cadenes o els tancaments de les pistes d’accés res-
tringit a serveis i veïnat.

- La caça és regulada al parc. Els usos i activitats cinegètiques s’admeten en les 
àrees privades de caça, declarades com a tals per la Generalitat de Catalunya.

- Gaudiu del parc tot conservant la riquesa natural de la zona: respecteu la flora i 
la fauna. 

- Què hem de fer quan anem a un parc natural?
- Què hi està prohibit fer?

Ara que ja sabeu què es pot i què no es pot fer en una zona protegida, 
seguim les normes i recomanacions del lloc! Ens ho explicaran cartells in-
formatius o treballadors/es del Parc.

Avaluació
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Material necessari per fer l’activitat
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Realització d’un mural, més o menys abstracte, amb els diferents paisatges i hàbitats que es 
poden trobar a la zona de la cursa d’orientació.

- Conèixer les diferents composicions dels paisatges 
naturals propers a la ciutat.
- Treballar els paisatges naturals a través de l’art

Primerament, es faran preguntes per introduir el tema que es treballarà a continuació i 
saber quines idees té l’alumnat:

- Quins diferents paisatges heu vist mentre fèieu la cursa d’orientació?
- Quins elements més significatius es poden trobar a cada paisatge?
- Quins colors hi predominen?

Seguidament, en un paper d’embalar es posaran els diferents hàbitats que es poden 
trobar al Parc de Collserola o Montjuïc:

Els participants hauran de fer una creació artística d’un element característic de cada 
hàbitat i el penjaran a l’espai del paper d’embalar que correspongui, al final quedarà un 
mural on es podran identificar els animals, plantes i d’altres elements de cada hàbitat.

Aquesta activitat requereix una explicació prèvia del docent sobre els diferents hàbitats 
i paisatges o una investigació per part de l’alumnat (depenent de les idees prèvies que 
hagin sortit). Les creacions artístiques poden ser dibuixos reals, pintures abstractes on 
es representin colors, collages de fotografies... 

- Quins hàbitats i paisatges es poden veure a la zona on hem fet la cursa d’orientació?
- Quins elements són els més característics de cada hàbitat?

- Ambients forestals
- Ambients de ribera

- Matollars i brolla
- Prats

Ara ja coneixeu  la composició dels paisatges que us trobareu 
durant la cursa d’orientació! A més, segur que podeu identificar 
les modificacions que ha patit l’hàbitat per part de l’ésser humà!

Activitat 6

Edat

Tipus

Espai

Durada

Quan?

Objectius

Materials

Avaluació

Primària, 
ESO i Batxi-
llerat

Taller

Al centre

1 hora

Abans o 
després de la 
cursa.

- Paper d’embalar
- Fulls en blanc

- Colors, pintures...
- Cinta adhesiva

Desenvolupament

Observa, investiga i crea!
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 7

Joc actiu i dinàmic on es representa la cadena alimentària d’un ecosistema.

- Entendre la relació dels éssers vius en un ecosistema.
- Reflexionar sobre la importància de mantenir un equilibri 
entre els elements de l’ecosistema.

Es fan quatre equips amb el mateix nom-
bre de persones cadascun, seguidament 
se’ls explica als participants que cada grup 
representarà un nivell diferent de la xarxa 
tròfica: productors, herbívors, carnívors i 
descomponedors. A cada participant se li 
dóna un mocador d’un color concret, de-
penent del nivell tròfic al que pertanyin, de 
manera que tots els membres d’un equip 
tenen el mocador del mateix color. 

A continuació els participants s’han de 
penjar el mocador a la cintura per darrere 
i quan la persona que dinamitzi el joc ho 
indiqui han de començar a córrer i intentar 
agafar un mocador corresponent al nivell 
tròfic inferior, alhora que han d’intentar evi-
tar que ningú els agafi el seu. 

Quan un participant perd el seu mocador, 
la persona dinamitzadora li ha de donar un 
altre mocador del mateix color que el de 
la persona que li ha agafat. Per exemple, 
si un herbívor agafa el mocador d’un pro-
ductor, aquest últim es converteix en herbí-
vor. El joc acaba quan s’extingeix un dels 
nivells tròfics o quan només en queda un.

- Quins són els nivells de la xarxa tròfica d’un ecosistema?
- Què passa quan desapareix un d’aquests nivells o una 
espècie de l’ecosistema?
- Quina influència creieu que té l’ésser humà en l’equilibri 
de la xarxa?

Recordeu respectar l’entorn i els éssers vius 
que us trobeu durant la cursa d’orientació!! 
Ja sabeu que és molt important mantenir 
l’equilibri de les xarxes tròfiques.

Sensibilització ambiental en activitats esportivesActivitat

Abans i durant 
la cursa. 

Entre 30 minuts 
i 1 hora

Al centre
- Mocadors de 4 colors diferents (uns 10 de cada)

Edat

Tipus

Espai

Durada

Quan?

Activitat física

Primària, ESO i 
Batxillerat

Bon profit! La xarxa tròfica

Objectius

Materials

AvaluacióLinks i recursos
relacionats

Desenvolupament

Com funciona una xarxa 
tròfica: 

http://www.ersilia.org/
lab_biodiversitat/images/
stories/videos/esq4.swf

HERVÍVORS

CARNÍVORS DESCOMPONEDORS

PRODUCTORS
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Qualsevol pregunta relacionada amb els conceptes que s’han volgut treballar amb el joc.

Avaluació

Activitat 8

El mussol i el ratolí. Qui es menja a qui?
Joc actiu i dinàmic que serveix per consolidar conceptes que s’han après en relació amb la zona 
on es realitzarà la cursa d’orientació.

Edat Primària, 
ESO i Batxi-
llerat

Tipus Activitat física

Espai Al centre

Durada 30 minuts

Quan? Després de 
la cursa

Conèixer les característiques de l’entorn on es realitza la cursa 
d’orientació.

No es necessita cap material concret, només un espai prou 
gran per poder córrer.

Es divideix el grup en dos equips que es col·locaran en fila al mig del terreny de joc, un 
al davant de l’altra. Un equip seran els mussols i l’altre els ratolins i a cadascun se li as-
signarà una banda del terreny de joc.

La persona dinamitzadora del joc començarà cridant: els mussols es mengen els rato-
lins! Aleshores els ratolins han de córrer cap al final del seu terreny de joc i els mussols 
perseguir-los. Si un mussol atrapa un ratolí, aquest es converteix en mussol. Seguida-
ment, la persona anirà dient característiques de la zona a estudiar (aquestes poden ser 
certes o falses). Si la frase que es diu és certa, els mussols perseguiran als ratolins (ja 
que és el que passa a la vida real), però si el que es diu és fals els ratolins perseguiran 
als mussols.

Exemple de frase certa: “El Parc de Collserola es troba molt a prop de Barcelona”

Exemple de frase falsa: “Al Parc de Collserola hi podem trobar lleons”

Objectius

Materials

Desenvolupament

Aquí teniu la prova de si heu sigut observadors/es durant 
la cursa d’orientació! Heu sabut respondre totes les pre-
guntes relacionades amb l’entorn que us envolta?
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Activitat 9

El bosc dels senglars
Joc actiu on se simula la dinàmica d’una població de senglars en funció dels recursos que tenen. 

Edat Primària 
(CS), ESO i 
Batxillerat

Tipus Activitat física

Espai Al centre

Durada De 30 minuts 
a 1 hora

Quan? Abans o 
després de la 
cursa

- Adonar-se que les 
poblacions dels éssers vius 
fluctua responent les condi-
cions del seu hàbitat.

- Comprendre que la 
conservació dels hàbitats és 
clau per al manteniment de 
les espècies.

- Pissarra o paper d’embalar
- Guix o Retoladors 

1. Dibuixar una gràfica a la pissarra, col·locant a l’eix horitzontal 10 punts que re-
presenten les 10 jugades que fareu (que poden significar 10 anys) i gradueu l’eix vertical 
per indicar el nombre de senglars qui hi haurà en cada jugada. La persona dinamitzado-
ra  controlarà el nombre de senglars cada any i els apuntarà al gràfic.

2. Es dividiran els participants en quatre grups. Un d’ells seran els senglars que 
es col·locaran en fila en un extrem del terreny de joc i els altres tres formaran part de 
l’hàbitat i es col·locaran a l’altre extrem, també en fila. La persona dinamitzadora expli-
carà als participants que ens trobem al bosc dels senglars i que han de sortir a buscar 
els recursos necessaris per viure. Cadascun d’ells ha de decidir en cada jugada què va 
a buscar: si vol menjar, col·locarà les seves mans sobre la panxa; si va a buscar aigua, 
se les posarà a la boca; si cerca refugi, ajuntarà les mans damunt el cap en forma de 
casa. Per altra banda, els participants que representen recursos decidiran en cada juga-
da què representaran: aliment, aigua o refugi, i ho expressaran amb el mateix gest que 
els senglars.

3. Es comença la primera partida: els participants donen mitja volta de manera que 
les dues files es donin l’esquena. I quan la dinamitzadora ho indiqui, els participants 
realitzaran el gest corresponent. Aleshores es donen la volta i els senglars han d’anar 
a buscar el recurs que necessiten. Si el troben, s’enduen la persona que representava 
el recurs a la fila dels senglars i aquesta es converteix en un senglar (han cobert les 
necessitats vitals, sobreviuen i es reprodueixen). En el cas que un senglar no trobi el re-
curs que necessitava es queda a la fila que representa l’hàbitat (moren, es desintegren 
i passen a formar part del medi). Al final de la primera partida la dinamitzadora ha de 
comptar el nombre de senglars que hi ha i anotar-ho a la gràfica.

4. Es repeteix el mateix procés unes 10 vegades i cada vegada s’anota el nombre 
de senglars a la gràfica. Cap al final del joc, la dinamitzadora pot suggerir als partici-
pants de l’hàbitat que es posin d’acord per representar tots el mateix recurs a mode de 

Objectius

Materials

Desenvolupament
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- En un bosc, sempre hi ha el mateix nombre de senglars? 
Per què?
- Quins fenòmens naturals poden fer que disminueixi una 
població de senglars? I artificials?

Avaluació

Recordeu mantenir l’entorn de la cursa net i 
no malmetre res del que us trobeu! Ja sabeu 
que si conserveu els hàbitats, ajudareu a que 
les poblacions de les espècies es mantinguin 
estables i no desapereguin!

“desastre natural” com una sequera, una ventada que ha destruït el refugi... d’aquesta 
manera hi haurà una baixada de població de senglars.

5. Finalment, un cop s’acaba el joc, es reuneixen tots els participants i observen la 
gràfica resultant. Es veu com, normalment, la població de senglars creix, però quan falta 
algun recurs la població no es pot mantenir i disminueix fins que l’hàbitat s’ha recuperat 
i els senglars tornen a trobar recursos, amb la qual cosa la població creix novament. 
S’observa que el nombre de senglars no és sempre constant, sinó que fluctua segons 
les condicions de l’hàbitat. Les fluctuacions de la població se situen sempre dins d’un 
rang que representa la capacitat de càrrega (el nombre d’éssers vius que pot sostenir 
una àrea determinada). A més, també es pot veure com una pertorbació greu pot trencar 
l’equilibri si la població disminueix tant que no pot recuperar-se.

Links i recursos
relacionats
Activitat extreta d’Hàbitat, 
guia d’activitats per 
l’educació ambiental. 
Podeu trobar més infor-
mació a:

h t t p : / / w w w. e r s i l i a .
o r g / H a b i t a t / i n d e x .
php?option=com_conten
t&view=category&layout
=blog&id=23&Itemid=26
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Descoberta de l’entorn natural a partir de proves que s’han de superar a través dels sentits (vista, 
oïda, olfacte, gust i tacte)

Reconèixer els diferents elements que componen l’entorn natu-
ral on ens trobem.

Farem una descoberta de la zona on s’ha fet la cursa d’orientació a través dels 5 sentits 
per identificar els elements naturals que la composen:

Vista: els participants tindran un full amb diferents colors (La carta de colors), hauran de 
buscar elements naturals (que estiguin al terra) i enganxar-los al costat del color de la 
carta que més s’hi assembli.

Olor: A la vora dels camins és freqüent trobar alguna planta aromàtica, els participants 
intentaran trobar-ne alguna i provar d’identificar-la. Quan arribin a classe poden inves-
tigar els usos medicinals d’aquella planta. Per realitzar aquesta prova us podeu ajudar 
del “memory de les plantes aromàtiques” on hi ha imatges de les plantes, fitxes amb els 
seus noms i amb les seves propietats i usos.

Tacte: es tracte de calcar amb ceres les escorces i fulles de diversos arbres en un full en 
blanc, al final cada participant tindrà un collage amb diferents textures del bosc.

Oïda: Tot el grup farà un minut de silenci i intentarà identificar amb atenció tots els sorolls 
diferents que  se senten a la zona. Després es posaran en comú i es reflexionarà sobre 
ells: se senten molts animals? Se senten cotxes? Creieu que són sorolls que poden 
conviure en un mateix espai?

Gust: els participants buscaran fruits que es troben per la zona. Observaran el color, la 
forma... i pensaran si hi ha algun animal que se’l menja. Tot seguit jugaran al “tabú dels 
fruits” on se’ls repartirà una imatge d’un fruit i l’hauran d’intentar descriure perquè la 
resta de companys l’endevinin!

- Quins elements naturals i artifi-
cials podem trobar a la zona on s’ha fet 
la cursa d’orientació?

- Creieu que poden conviure els 
uns amb els altres?

Comprovem si heu estat observadors/es durant la cursa d’orientació! Heu identi-
ficat molts elements nous o ja els havíeu vist mentre realitzàveu la cursa?

Activitat 10

Edat Primària

Tipus Activitat física

Espai A la natura

Durada De 1 a 2 
hores

Quan? Després de 
la cursa, al 
mateix lloc

Objectius

Materials

Avaluació

- Cartes dels colors *
- Cinta adhesiva
- Memory de les 
plantes aromàtiques *

- Fulls blancs
- Ceres de colors
- Tabú dels fruits *

Desenvolupament

Descobreix el bosc! Mira, escolta, olora, tasta i toca

*adjunt a continuació
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Material necessari per l’activitat

CARTA DELS COLORS DEL BOSC
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MEMORY DE LES PLANTES AROMÀTIQUES

FARIGOLA
TOMILLO

THYMUS VULGARIS

CAMAMILLA
MANzANILLA

MATRICARIA CHAMOMILLA

ES FAN BAFS O 
INFUSIONS. VA MOLT Bé 
PELS REFREDATS, LA TOS 

I LA BRONQUITIS.

ES FAN INFUSIONS.
 VA MOLT Bé PER CALMAR 
ELS NERVIS I POTENCIAR 

LA MEMòRIA. 
TaMBé s’uTiLiTza per 

FER PERFUMS.

ALFÀBREGA
ALBAHACA

OCIMUM BASILICUM

ORENGA
ORéGANO

ORIGANUM VULGARE

MENTA
MENTA

MENTHA LONGIFOLIA

ROMANÍ
ROMERO

ROSMARINUS OFFICINALIS
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éS MOLT CONEGUDA PELS 
USOS EN LA CUINA,

 s’uTiLiTza per adOBar 
CARNS O PER POSAR 
SOBRE LES PIzzES. 

éS MOLT DIGESTIVA.

ES FAN INFUSIONS PEL 
MaL d’esTóMac, 

éS DIGESTIVA. TAMBé VA 
Bé PER NETEJAR FERIDES 
O LA BRUTOR DELS ULLS.

TradiciOnaLMenT s’ha 
UTILITzAT PER ESPANTAR ELS 

MOSQUITS. 
A LA CUINA ES POSA A LES 

AMANIDES I ES FA PESTO.
 LA SEVA INFUSIÓ CALMA 

ELS NERVIS..

ESPÍGOL
LAVANDA

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

LLORER
LAUREL

LAURUS NOBILILS

ES FA SERVIR COM A TòNIC 
ESTOMACAL. ES FAN INFU-
SIONS PER COMBATRE LA 

TOs i TaMBé s’usa per 
cuinar. en L’anTiguiTaT 
ERA UN SÍMBOL DE PODER.

éS RELAxANT I 
DIGESTIVA. 

ES FAN INFUSIONS PEL 
MAL DE COLL I TAMBé ES 
FAN BOSSETES PER ARO-
MATITzAR ELS ARMARIS. 

éS MOLT REFRESCANT.
 s’usa cOnTra Les nàu-

SEES I EL MALESTAR.
 TaMBé s’uTiLiTza en La 

PASTA DE DENTS I ELS 
CARAMELS.
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MURTA
MIRTO

MYRTUS COMMUNIS

éS UTILITzAT COM A DES-
ODORANT PER LA SEVA 
OLOR. TAMBé Té UTILITAT 
PER A LES AFECCIONS 

RESPIRATòRIES.
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TABÚ DELS FRUITS
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Descoberta de l’entorn natural a partir d’una aplicació mòbil per identificar els arbres o de la clau 
de determinació d’arbres

- Conèixer els arbres 
més característics de l’entorn 
on ens trobem 

- Aprendre a identificar 
arbres a través de les seves 
característiques.

Es dividirà el grup classe amb equips de 4 membres cadascun. Es proposarà un concurs 
de velocitat en el que cada equip ha d’aconseguir identificar el màxim nombre d’arbres 
possibles en un temps determinat (30 minuts, per exemple). Cada equip portarà un 
“smartphone” amb l’aplicació Biocerca, que prèviament s’hauran hagut de descarregar, 
o bé una fitxa de la clau de determinació d’arbres. Quan el dinamitzador/a ho indiqui, 
hauran de buscar un arbre i contestar les preguntes que l’aplicació  o la fitxa et demana 
fins arribar a descobrir de quina espècie es tracta. Això ho hauran de repetir amb tots 
els arbres que es vagin trobant pels voltants, fins que s’acabi el temps. Un cop finalitzat 
el temps, el dinamitzador/a reunirà als participants i cada equip explicarà a la resta els 
arbres que ha aconseguit identificar i es farà un recompte final per veure quin equip ha 
aconseguit identificar-ne més. 

Possible ampliació: un cop a l’aula es pot realitzar un tipus de pòster on surtin tots els 
arbres identificats i algunes de les característiques més rellevants de cada espècie.

- Quins són els arbre més representatius de la zona on 
s’ha realitzat la cursa d’orientació?
- Amb quines característiques t’has de fixar alhora de vo-
ler identificar una espècie?

Portar el mòbil quan vas a la natura també 
pot resultar molt útil, ja que ens pot ajudar a 
identificar els arbres que ens envolten. Però 
recorda, s’ha de saber fer un bon ús: no po-
sis música alta que molesti als animals i evita 
distreure’t massa, et podries perdre moments 
únics i molt interessants! 

Activitat 11

Edat

Tipus

Espai

Durada

Quan?

Objectius

Materials

Avaluació

ESO i Batxi-
llerat

2.0

A la natura

De 30 min a 
1 hora
Durant la 
cursa. 

- Fulls en blanc
- Bolígrafs

- Mòbil “smartphone” 
o claus de determinació 
d’arbres

Desenvolupament

Quin arbre és? Ja tinc la clau!

Links i recursos
relacionats

Podeu descarregar la 
clau de determinació 
d’arbres al següent link:

ht tp : / /www.ddg i .ca t /
montseny/UDsuperior/
pdf/321B.pdf
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Càlcul de la nostra petjada ecològica a través de diferents aplicacions web de més o menys com-
plexitat segons l’edat

- Conèixer l’impacte 
que es genera al desenvolu-
par activitats quotidianes

- Agafar consciència de 
quines són les activitats quo-
tidianes que generen un ma-
jor impacte

Activitat 12

Edat

Tipus

Espai

Durada

Quan?

Objectius

Materials

Primària 
(CS), ESO i 
Batxillerat

Taller i 2.0

Al centre

20-60 min

Abans o 
després de la 
cursa.

- Fitxa de l’activitat
- Ordinadors amb connexió a internet

Desenvolupament

La petjada ecològica

Per dur a terme aquesta activitat podem utilitzar diferents pàgines web que ens per-
meten calcular la petjada ecològica que generem, de forma gratuïta (la majoria són 
d’empreses però serveixen per calcular de forma detallada la nostra petjada ecològica). 
Segons l’edat del grup es pot escollir opcions més complexes o opcions més senzilles: 

Opció senzilla (cicle superior):

En primer lloc s’ha de fer un repàs del concepte de petjada ecològica (veure definició 
adjunta). Un cop es coneix el concepte es pot procedir a fer servir l’aplicació: http://www.
miliarium.com/Formularios/HuellaEcologicaR.asp. Aquesta aplicació planteja unes pre-
guntes bàsiques sobre alimentació, transport, energia, residus i aigua que permeten fer 
un càlcul estimat de la petjada ecològica. 

Un cop s’han obtingut els resultats es pot introduir un espai de reflexió amb preguntes 
com: “Creieu que el nostre nivell de vida és sostenible?”, “Quines mesures podríeu pren-
dre per intentar reduir la vostra petjada ecològica?”. 

Opció més complexa (ESO / Batxillerat): 

En primer lloc s’ha de fer un repàs del concepte de petjada ecològica (mirar teoria        
adjunta a l’activitat). Per poder contestar totes les preguntes que es plantegen en aquest 
test s’haurà de demanar als alumnes que facin una feina prèvia d’informar-se sobre va-
ris aspectes de les seves llars que és possible que no coneguin. Així doncs, el dia abans 
de l’activitat es pot donar una llista als alumnes amb el que haurien d’investigar. Alguns 
d’aquests aspectes són: 

- Quina energia fas servir per cuinar (gas natural / electricitat / gas butà)?
- Quants aparells de calefacció i aire condicionat tens? 
- Quantes bombetes tens a casa? Quantes són de baix consum? 
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- La teva rentadora és un model nou o antic? 
- Quantes rentadores poses a la setmana? Amb programes curts o llargs? Amb 
temperatures altes o baixes?  
- Disposes de sistemes economitzadors d’aigua a les aixetes? 

Un cop es coneix el concepte i s’ha aconseguit la informació corresponent es pot proce-
dir a fer servir les aplicacions: 
 
http://www.tuhuellaecologica.org/encuestas/energia.asp 

En aquest enllaç podreu trobar un test molt detallat dividit en quatre apartats (Energia, 
Aigua, Transport i Residus). Es poden fer els tests per separat o tots junts, segons el 
temps del que es disposi i el que es vulgui treballar. Els resultats ens mostraran quines 
són les nostres mitjanes anuals de consum i si estan per sobre o per sota de la mitjana. 

http://twenergy.com/comunidad/herramientas-y-comparadores/calculadora-huella-de-
carbono 

En aquest enllaç podreu trobar un test complet però més senzill que l’anterior. Aquest 
test analitza els camps de llar, calefacció, refrigeració, aigua calenta i equipaments per, 
finalment, mostrar-te quines són les teves emissions de CO2 que produeixes anualment 
relacionades amb l’estil de vida. 

En ambdós casos, a l’acabar els testos, es pot dur a terme una reflexió sobre el consum 
mitjà de la nostra societat, sobre la sostenibilitat d’aquest estil de vida, sobre possibles 
solucions o alternatives a aquest model de consum o sobre les possibilitats que tenim 
com a individus per reduir el consum o per dur a terme bones pràctiques que tinguin un 
efecte positiu sobre aquest.

Si no us convenç cap d’aquestes aplicacions podeu trobar-ne més en el llistat del se-
güent enllaç: https://www.upf.edu/upfsostenible/bones_practiques_ambientals/calcula-
dores.html
 

Links i recursos relacionats

Per conèixer més sobre “Petjada Ecològica” i “Indicadors ambientals”:
http://www.ecologiaverde.com/como-calcular-y-reducir-mi-huella-ecologica/

Per més informació es pot consultar el següent enllaç de recerca en acció: 
http://www.recercaenaccio.cat/basic/calcula-la-teva-petjada-ecologica/ 

La Petjada ecològica és l’indicador que serveix per mesurar l’impacte ambiental que els 
hàbits de cada persona produeixen en l’entorn i conèixer el seu grau de sostenibilitat.
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- Els alumnes coneixen l’impacte que generen al desenvolupar activitats com: dutxar-se, 
jugar a la consola o posar una rentadora? 
- Quina d’aquestes activitats té un impacte major? 
Dutxar-se/ banyar-se , rentar plats a mà / al rentaplats, instal·lar-se calefacció / aïllar tèrmicament 
finestres i portes exteriors.  

Les nostres accions quotidianes tenen un impacte molt impor-
tant sobre el nostre entorn i sobre el planeta! Durant la cursa 
reflexiona sobre les teves accions i fes aquelles que generin 
el mínim d’impacte possible! 

Avaluació
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Activitat moguda (estil “stop!”) per a conèixer les funcions dels boscos, els impactes que s’hi ge-
neren i les solucions que es poden dur a terme.

- Conèixer les funcions que fan els boscos
 - Prendre consciència dels impactes que hi generem

Activitat 13

Edat Primària (CS) 
i ESO

Tipus Activitat física

Espai A la natura o 
al centre

Durada Entre 15 i 30 
min

Quan? Abans o du-
rant el dia de 
la cursa

Objectius

Materials

- Imprimir les fitxes de cada jugador (o fer-les a mà se-
guint l’explicació)

Desenvolupament

Conservem el bosc! Funcions VS impactes!  

Es fan tres equips més o menys en la proporció 50%, 30% i 20% (p.ex.: si és un grup de 
20 infants: 10 , 6 i 4 per grup). El grup més gran serà el bosc, el segon grup més gran 
són els impactes o males pràctiques i el més petit les bones pràctiques o solucions. 

Un cop fetes les divisions es donarà una fitxa a cada jugador. Per el grup més gran es 
donaran fitxes amb la paraula “bosc”. Al grup dels impactes es donaran, aleatòriament, 
els següents impactes: 

1. Incendis
2. Contaminació
3. Abocament de residus
4. Contaminació acústica
5. Circulació de vehicles rodats
*Si en aquest grup hi ha més de 5 infants s’ha de repetir alguna fitxa

Per al grup de solucions es donaran les següents bones pràctiques que estan relaciona-
des amb els impactes anteriors: 

1. No encendre focs ni barbacoes. No tirar burilles enceses al bosc ni als camins
2. Utilitzar el transport públic o bicicleta. Promoure els vehicles elèctrics
3. Tenir respecte pel bosc. No deixis la brossa al bosc, llença-la als llocs indicats
4. Si fem activitats al bosc fem-les procurant de no fer xivarri. Hi ha molts habitants 
al bosc que no veiem, però de ben segur que ens senten!
5. Si vas a passejar pel bosc millor fes-ho a peu! Deixa el cotxe, moto o bicicleta a 
casa... quan més ràpid et mous menys temps tens per gaudir de la natura!    
*Si aquest grup és més petit de 5 infants no passa res, es reparteixen els que hi hagi i 
el professor es guarda els que sobren. 
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Un cop repartits els rols per cada jugador/a es fa una senyal per començar el joc. Els 
infants  hauran de perseguir-se segons el següent ordre: 

 

Així doncs, les bones pràctiques han d’atrapar als impactes per eliminar-los i que així hi 
hagi menys pressió sobre el bosc. Quan el bosc es va destruint per culpa dels impactes 
(és atrapat), aquest haurà de passar a ser una solució per intentar que el bosc no des-
aparegui per complet. 

El joc s’acaba quan:
- El bosc és destruït per complet (no queden jugadors amb la fitxa “bosc”) i per tant 
guanyen els “impactes”. 
- Quan desapareixen els “impactes” per que les bones pràctiques /solucions els han 
eliminat. En aquest cas el guanyador és el “bosc” i les “bones pràctiques”. 

Variants per l’activitat: 
1. El joc comença amb pocs impactes i molts boscos (sense solucions), a mesura 
que es va eliminant el bosc es van creant noves solucions (el professor els hi dóna fitxes 
de “solució” als “boscos” eliminats)
2. Es poden inventar nous impactes, les solucions no tenen fitxa. Quan atrapen un 
impacte han d’inventar-se una solució que sigui bona per eliminar l’impacte. El docent 
ha de fer de “jurat”. 

- Quins beneficis ens aporten els boscos?  
- Creus que les teves accions poden condicionar la conservació del bosc? Quines?
- Durant el dia de la cursa, has dut a terme alguna de les bones pràctiques del joc? Quines?

Recorda! Quan estiguis fent la cursa no et converteixis en 
un impacte! Millor ser sempre una solució perquè a través 
de les teves bones pràctiques el bosc es pugui conservar!t 

Avaluació

Solucions/
bones 

pràctiques

Impactes/
males 

pràctiques

Bosc

- Haurà de perseguir als impactes. Un cop n’atrapa un 
aquest li ha de mostrar quin impacte és, si correspon amb 
la solució que porta el perseguidor  l’impacte queda elimi-
nat del joc. Si no, haurà d’atrapar un altre. 

- Haurà d’evitar que les bones pràctiques 
l’atrapin mentre intenta atrapar al “bosc”. 
Si atrapa un bosc aquest queda eliminat 
però passa a ser solució.  

- Ha d’evitar que els impactes l’atrapin. 
Si l’atrapen queda eliminat i va a buscar 
el professor que li donarà una fitxa de 
“solució”. 
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Material necessari per l’activitat

- Fitxa de bosc

- Fitxes d’impactes

- Fitxes solucions

	 	 	

BOSC BOSC BOSC

	 INCENDI	 	 RESIDUS	 	
CONTAMINACIÓ	

	 CONTAMINACIÓ	
ACÚSTICA	

	 VEHICLES	
RODATS	

	 	

	 No	encendre	
focs	ni	

barbacoes.	No	
tirar	burilles	

enceses	al	bosc	
ni	als	camins	

	 Utilitzar	el	
transport	públic	

o	bicicleta.	
Promoure	els	

vehicles	
elèctrics	

	

	 Tenir	respecte	
pel	bosc.	No	

deixis	la	brossa	
al	bosc,	llença-
la	als	llocs	
indicats	

	

	 Si	fem	activitats	al	
bosc	fem-les	

procurant	de	no	fer	
xivarri.	Hi	ha	molts	
habitants	al	bosc	

que	no	veiem,	però	
de	ben	segur	que	

ens	senten!	
	

	 Si	vas	al	bosc	millor	
fes-ho	a	peu!	Deixa	

el	cotxe,	moto	o	
bicicleta	a	casa...	
quan	més	ràpid	et	

mous	menys	temps	
tens	per	gaudir	de	

la	natura!	
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Joc actiu i dinàmic que permet treballar la conscienciació sobre els impactes que generem a 
l’entorn natural quan hi desenvolupem activitats 

- Reconèixer l’ús que fem del bosc com a re-
curs de lleure
- Fer evident l’impacte d’alguns usos lúdics 
sobre la vida del bosc
- Entendre que la pràctica massiva d’algun 
d’aquests usos pot tenir conseqüències greus per 
al bosc.

Aquesta activitat forma part de la guia per a l’educació ambiental “Hàbitat”, aquesta guia 
es va dur a terme entre 1994 i 1995 en el marc de l’empresa TUBSA i amb la participació 
de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per encàrrec de 
la Dirección General de Información y Evaluación Ambiental –actualment Dirección Ge-
neral de Calidad y Educación Ambiental– del Ministerio de Medio Ambiente. 

En l’enllaç següent podreu trobar tota la informació necessària per a desenvolupar 
l’activitat així com la teoria i l’avaluació corresponent per a poder-la dur a terme adequa-
dament: 

http://www.ersilia.org/Habitat/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Ite
mid=46  

- Quines són les activitats que generen uns impactes amb un efecte més negatiu sobre el 
bosc?
- Quines recomanacions faries a un grup de persones que passaran un dia al bosc si duen 
a terme les següents activitats? : Excursió amb bicicleta/ Fer una barbacoa/ Circular amb moto/ 
Excursió a peu/ Observació d’aus  

El dia de la cursa hem d’intentar no transformar-nos en un neo 
Atila! Siguem conscients dels beneficis que ens pot aportar el 
bosc i no els fem desaparèixer amb els nostres impactes!  

Activitat 14

Edat Primària, 
ESO i Batxi-
llerat

Tipus Activitat física

Espai A la natura o 
al centre

Durada 40 a 60 min

Quan? Abans o 
després de la 
cursa.

Objectius

Materials

Avaluació

Per a un grup de 20 participants:

6 capses (mínim), cartolines, retoladors, tisores, diverses 
peces de cartró grans (mínim 50 cm d’ample), cinta adhesi-
va blanca, guix, una pissarra, un xiulet, una peça de plàstic 
(o fragment de tela) de color vermell de 50 cm x 9 m, dos 
daus

Desenvolupament

parents d’atila
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Joc de rol reflexiu on s’hauran d’interpretar diferents agents presents en una negociació per tal de 
decidir si es declara Parc Natural un espai pròxim a una ciutat. 

- Conèixer els diferents 
agents que poden ser partí-
cips d’una decisió d’aquest 
tipus. 

- Ser conscient dels di-
ferents punts de vista que pot 
tenir un aspecte relacionat 
amb el medi ambient. 

Activitat 15

Edat ESO i Batxi-
llerat

Tipus Taller

Espai Al centre

Durada 30-60 min o 
vàries clas-
ses

Quan? Abans o 
després de la 
cursa

Objectius

Materials

Desenvolupament

Joc de Rol: Procés de negociació ambiental

Es dividiran els alumnes en 6 grups, un d’ells, el que fa el rol d’ajuntament, millor que 
sigui màxim d’una o dues persones ja que exercirà de moderador del procés de nego-
ciació. La simulació de cas és el següent:  

- Característiques de la simulació

El cas plantejat tracta sobre la incorporació d’una nova figura de protecció, la de Parc 
Natural, a una zona de bosc al costat del municipi de Sant Martí de Sabrià. Aquesta 
zona és una àrea amb un gran interès natural i des del govern municipal i regional es 
vol promoure una candidatura al Ministeri de Medi Ambient per declarar-lo Parc Natural, 
tot i així, per fer-ho, creuen convenient que tots els habitants hi estiguin d’acord i és per 
això que han convocat un procés de participació per tal que les diferents entitats puguin 
dir la seva i intentar arribar a un acord. 

Les entitats convidades al debat són: 

- L’Ajuntament de Sant Martí de Sabrià (com a moderador)
- El Grup Ecologista Comarcal “Coliflors en Acció”
- Associació de veïns de Sant Martí de Sabrià
- Els representants del gremi d’Hosteleria 
- L’Associació de caçadors
- L’Associació de ciclistes de muntanya 

Cada part té les seves idees i els seus interessos i els ha d’intentar defensar el millor 
possible. Es resumeixen de la següent manera:

- L’Ajuntament és el que té la última paraula per presentar o no el projecte al 
Ministeri de Medi Ambient però tot i així no es durà a terme si no s’arriba a un acord 
sobre si és important per la regió o no declarar aquesta àrea com a Parc Natural. Farà 
de moderador i ha d’aconseguir que hi hagi un acord entre les diferents parts i que totes 

- Ordinadors o fulls i bolígrafs (segons complexitat)
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cedeixin alguna cosa de les seves peticions. 
- El grup ecologista és el més ferm defensor d’aquest projecte, creuen que és la 
única via per conservar l’ecosistema. Creuen també que s’haurien de retirar vàries edifi-
cacions que hi ha dins la zona delimitada pel projecte i creuen que s’hi han de desenvo-
lupar el mínim d’activitats possibles, incloent els ciclistes que creen un impacte important 
a l’ecosistema.  
- L’Associació de veïns creu que és molt interessant el projecte però tenen una 
mica de desconfiança en el fet que els hi privin moltes de les activitats que duen a terme 
a diari com la recol·lecta de fusta per les llars de foc, la recol·lecció de bolets o les activi-
tats més relacionades amb l’agricultura. Tot i així creu que pot ser bo perquè hi hagi més 
turistes tot i que no en volen en excés ja que creuen que són molestos.  
- El Gremi d’Hosteleria veu amb molt bons ulls el fet de que es creï el Parc ja que 
això atraurà més turistes, a més volen proposar de fer “hotels sostenibles” dins el Parc i 
explotar més el turisme rural. 
- L’Associació de caçadors no veu molt bé la creació d’aquest Parc Natural, 
creuen que això afectarà la seva activitat i només ho acceptaran si veuen que podran 
seguir desenvolupant la seva activitat. 
- L’Associació de ciclistes creuen que és bona idea fer el Parc natural ja que 
millorarà l’estat del bosc i serà més agradable anar-hi a fer excursions. Creuen que això 
els beneficia i no pensen que ells siguin un impacte pel medi. 

Un cop es reparteixen els rols hi ha dues opcions de simulació. Una més complexa i una 
més simple: 

Opció més complexa: Els alumnes hauran de buscar informació sobre la figura de pro-
tecció de Parc Natural i el que comporta per al seu grup. D’aquesta manera es generen 
un discurs amb més arguments i dades. Un cop tenen la informació necessària (els po-
dem donar un dia de marge) comença la negociació. La negociació només serà exitosa 
si s’arriba a un consens entre totes les parts. Si no s’hi arriba l’Ajuntament no podrà 
desenvolupar el projecte. Com a màxim es deixen 30 min per a la discussió i després 
s’analitzen les diferents posicions i el per què s’ha arribat a un acord o no. 

Opció més senzilla: Els alumnes reben els seus personatges i comença la negociació 
només amb la informació de la que ja disposen (sense donar marge per buscar informa-
ció addicional). De la mateixa manera, per acabar el joc, només es tindrà èxit si s’arriba 
a un consens entre totes les parts. Si no s’hi arriba l’Ajuntament no podrà desenvolupar 
el projecte. Com a màxim es deixen 30 min per a la discussió i després s’analitzen les 
diferents posicions i el perquè s’ha arribat a un acord o no. 

- Si s’ha arribat a un consens; com és que s’hi ha arribat? En què ha cedit cada part? Està 
tothom content amb el resultat? Creuen que és fàcil arribar a un consens en un cas real? 
- Si no s’ha arribat a un consens; Com és que no s’hi ha arribat? Quines entitats no han cedit 
i en quins punts? Creuen que això és el que passa en els casos reals? Com creuen que es solu-
ciona un cas d’aquest tipus quan no hi ha consens? 

Els conflictes derivats de les temàtiques ambientals són complicats de resol-
dre. Són molt transversals i ens afecten a tots! Per tant és important ser cons-
cients d’aquest fet i tots hi hem de treballar per solucionar-ho per via del 
consens.

Avaluació
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Descoberta de l’entorn natural a partir de proves que s’han de superar a través dels sentits (vista, 
oïda, olfacte, gust i tacte)

- Sensibilitzar 
sobre  els impactes 
generats per l’activitat 
humana. 
- Ser conscients 
dels efectes que tenen 
aquests sobre els eco-
sistemes. 

- Conèixer qui-
nes mesures podem 
prendre a nivell perso-
nal. 

Per a dur a terme el vídeo fòrum es pot utilitzar qualsevol documental d’una durada 
relativament curta que parli sobre els impactes que l’home genera al planeta (petjada 
ecològica). Un exemple pot ser el reportatge que s’adjunta a continuació: 
https://www.youtube.com/watch?v=9DMUT9LOtD0 

Té una durada de 10 minuts, es pot trobar al youtube i explica molt gràficament la petja-
da ecològica que genera una persona al llarg de la seva vida. 

El que es busca amb aquesta activitat és sensibilitzar sobre els impactes que generem 
al nostre entorn a través de les activitats quotidianes. És un tema força recurrent des de 
fa uns anys però segueix sent un dels aspectes més problemàtics a nivell mundial. 

Un cop visualitzat el reportatge s’haurà de fer un petit debat sobre el que s’ha vist, per 
introduir-lo es poden fer vàries preguntes per trencar el gel com: 
- Us han sorprès les xifres de les que parla el reportatge? 
- Quina dada us ha cridat més l’atenció? Per què? 
- Aquest reportatge està fet fa més de 10 anys, parla de 6.500.000 d’habitants al 
planeta, actualment som més de 7.500.000, creus que el problema s’ha agreujat? 
- Creus que, des de que es va fer aquest reportatge, hem reduït o hem augmentat  
les xifres per persona de les que parlen? En quins camps s’han augmentat i en quins 
s’ha reduït? 

Un cop s’hagi generat una mica de debat es pot passar a debatre sobre les solucions 
que cadascú podria aplicar en el seu dia a dia: 
- Algú creu que , en algun dels temes de que parla el reportatge, té un impacte 
menor? Per què? 
- Algú proposa alguna idea per reduir l’impacte d’algun dels temes tractats? 
- Quines són les activitats que generen impactes que creieu que podem reduir 
més? 

Activitat 16

Edat ESO i Batxi-
llerat

Tipus Taller, 2.0

Espai Al centre

Durada 60 min

Quan? Abans de la 
cursa

Objectius

Materials

Vídeo fòrum: com podem reduir impactes?

- Aula adaptada per a la visualització d’audiovisuals

Desenvolupament
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- És viable seguir amb aquest nivell de generació de residus i consum? 
- Què pot generar als ecosistemes aquest nivell de consum? 
- Què podem fer-hi nosaltres al nostre dia a dia? I durant el dia de la cursa? 

Hem vist la quantitat de residus i l’impacte que podem ge-
nerar al llarg de la nostra vida! És important treballar dia a 
dia per intentar que aquestes xifres no arribin a ser veritat! 
Comencem pel dia de la cursa!! 

Avaluació

Finalment, per acabar el debat, podem proposar algun tema relacionat amb la cursa 
d’orientació com pot ser: 
- Si les activitats que hem vist, les desenvolupem a la natura, els impactes es 
multipliquen. Quines mesures podem prendre per reduir la nostra petjada ecològica al 
màxim durant el dia de la cursa? 

Altres propostes de vídeos que es poden visualitzar per complementar el debat són: 
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY 
https://www.youtube.com/watch?v=9PX7PkUlpiE 
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- Una bossa de plàstic triga més de 10 anys en desintegrar-se? Quin residu dels que has vist 
a l’activitat triga més a desintegrar-se en el medi natural?
- Per què creus que és important no deixar residus als espais naturals?

Avaluació

Activitat 17

Quan temps triguen els residus a degradar-se?
Seleccionarem els residus que podem trobar al bosc per rangs de temps que triguen a degradar-
se, tot fent una cursa d’obstacles. És una manera molt visual per conscienciar a l’alumnat de no 
llençar la brossa als espais naturals.

Edat Primària, 
ESO (Primer 
Cicle)

Tipus Activitat física

Espai Al centre

Durada De 30 a 60 
min

Quan? Abans de la 
cursa

- Prendre consciència del que triguen a desaparèixer els resi-
dus que llencem al medi natural.

Cada caixa o bossa, tindrà un rang de temps de degradació. L’alumnat haurà de dipo-
sitar els residus (per parelles o grups de 3) a les diferents caixes, segons creguin quin 
és el seu temps de degradació, tot superant els obstacles que hi hagin pel camí. La 
parella\grup que abans col·loqui els residus de la manera més correcta possible serà la 
guanyadora.

Abans de  col·locar els residus i fer la cursa d’obstacles, es deixarà un espai de debat i 
uns minuts de reflexió, per a que pensin i es posin  d’acord sobre on dipositar cadascun 
dels residus. 

Per finalitzar, el docent (amb l’ajuda d’algun alumne, o ell/a mateix/a) amb les respostes 
correctes anirà llegint el rang de degradació de cada deixalla. L’alumnat haurà d’anar 
corregint les equivocacions i situant-los en els rangs correctes. És aconsellable acabar 
amb una reflexió final, que faci entendre la importància de no tirar brossa al medi, i de 
mantenir l’entorn net i sa, sobretot després de conèixer el que trigaran a desaparèixer 
per si soles les deixalles.

Objectius

Materials

Desenvolupament

- Varis materials 
per fer obstacles i va-
riables a l’activitat, com 
cordes,cèrcols..
- Fulls amb els rangs 
de temps de degradació es-
crits com a títol.
- 4 Bosses o caixes per 
dipositar els residus segons 

el rang de degradació. 
- Mostra dels residus 
varis*

*Residus que treballem: ampolla 
vidre, gots de plàstic, piles, ence-
nedors, ampolla de plàstic, paper, 
burilles cigarret, llauna, xiclet, 
bossa de plàstic...
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Recorda! Tot allò que llencem, no desapareix per art de 
màgia! 
El dia de la cursa hem de minimitzar-los tot el possible i no 
deixar-ne cap al bosc.

Links i recursos relacionats
Dades sobre el temps de desintegració dels residus:
http://www.ecoclimatico.com/archives/biodegradabilidad-y-contaminacion-%C2%BFcuanto-
tarda-en-degradarse-303
http://www.taringa.net/posts/imagenes/14345405/Cuanto-tiempo-tardan-en-degradarse.html

Guia per la reducció de residus, Ajuntament de Barcelona:
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Neteja_i_Gestio_de_Resi-
dus/Documents/Fitxers/GUIA_ReduirResidus.pdf
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Informació teòrica

                 Residus seleccionats per rangs de temps de degradació:

Ampolla de vidre: Les AMPOLLES DE VIDRE en qualsevol dels seus formats són un objecte molt 
resistent i triguen més 4000 anys a degradar-se. Encara que són fràgils perquè amb una simple 
caiguda es poden trencar, per als components naturals del sòl representen una tasca titànica acon-
seguir transformar-les. Si es fabriquen amb sorra i carbonats de sodi/calci es poden reciclar en un 
100%.

Gots de plàstic: Els GOTS d’un SOL ÚS triguen més de 1000 anys a transformar-se. El plàstic 
queda reduït a molècules sintètiques; invisibles però sempre presents.

Piles: Les PILES i els seus components són altament contaminants i no es degraden. La majoria 
tenen mercuri, altres també tenen zinc, crom, arsènic, plom o cadmi. Poden començar a separar-
se després de 50 anys a l’aire lliure però se les enginyen per a romandre com a agents nocius.

Encenedors: Els ENCENADORS d’acer i plàstic es prenen el seu temps per transformar-se. L’acer, 
exposat a l’aire lliure, comença a fer-se malbé i florir lleument després de 10 anys. El plàstic en 
aquest temps, ni tan sols perd color.

Bosses de plàstic: Les BOSSES DE PLÀSTIC per el seu gruix poden transformar-se més ràpid que 
les ampolles però la natura sol establir una dura batalla contra aquest element i en general perd.

Ampolles de plàstic: Les AMPOLLES DE PLÀSTIC són les més rebels a l’hora de transformar-se. 
A l’aire lliure perden la seva tonicitat, es fragmenten i es dispersen. Enterrades duren més. La ma-
joria estan fetes de PET, un material dur de rosegar: els microorganismes no tenen mecanismes 
per atacar-los.

Llaunes: Les LLAUNES de refresc triguen un mínim de 10 anys en transformar l’estat d’òxid de 
ferro. A la intempèrie fan falta molta pluja i humitat per a aconseguir-ho.

Bric: Un BRIC no és tan tòxic com imaginem, encara que triga aprox. 30 anys a degradar-se com-
pletament. El 75% de la seva estructura és de cartolina (cel·lulosa), el 20% és de polietilè pur de 
baixa densitat i el 5% d’alumini que resulta ser el que tarda més a degradar-se.

Paper: El PAPER compost per cel·lulosa, no dóna problemes a la naturalesa per a integrar els seus 
components. Si queda sobre terra i li toca un hivern plujós, no tarda a degradar-se.

>1000 anys: ampolles de vidre, gots de plàstic, piles

>100 anys: encenedors, bosses de plàstic, ampolles de plàstic 
(PET)

De 10 a 30 anys: llaunes, brics

D’1 a 5 anys: paper, burilla de cigarret, xiclet
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Burilla: Una BURILLA AMB FILTRE pot demorar fins a dos anys a desaparèixer. El filtre és d’acetat 
de cel·lulosa i els bacteris del sòl, acostumades a combatre matèria orgànica, no poden atacar 
d’entrada. Si cau a l’aigua, la desintegració és més ràpida, però més contaminant.

Xiclet: Un XICLET mastegat es converteix, per l’oxigen, en un material dur que es va esquerdant 
fins a desaparèixer, gairebé sense deixar rastre.

Paper d’alumini:  l’ ALUMINI no es descompon totalment ja que és un metall ( és inorgànic). Només 
es pot oxidar o combinar-se amb altres substancies. Triga entre  10 a 30 anys depenent de les 
condicions d’humitat i temperatura del ambient on  es trobi. No es pot reciclar.

Informació sobre les 3R: Reduir, reutilitzar i reciclar:

Per no generar tants residus...RECORDA LA LLEI DE LES 3R!

Millor, REDUIR les escombraries...  Per tant seria convenient portar esmorzars que no 
generin residus  ( fruites, entrepans.. ) per a transportar aquests o d’altres esmorzars millor 
fer-ho amb envasos  reutiltzables ( és a dir, que poguem fer-los servir més cops: tappers, 
“boc’ n’roll”, bosses de tela, cantimplores...). Si no pogués ser cap de les opcions anteriors, 
millor portar envasos o embolcalls que siguin més fàcils de RECICLAR (com per exemple  
portar l’embolcall de l’entrepà amb paper, o plàstic film, enlloc de paper d’alumini (aquest 
no es pot reciclar i és un recurs no renovable!). 

És important no deixar deixalles orgàniques tampoc, ja que podríem fer canviar els cos-
tums alimentaris d’alguns animals i afavorir plagues (com la problemàtica del porc senglar 
a Collserola).
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Activitat a l’aula per descobrir els criteris ecològics que l’Institut Municipal de Parcs i Jardins utilitza 
a l’hora de gestionar aquests espais (preferència d’espècies autòctones, jardineria sostenible, es-
pècies amb baixes necessitats hídriques, compostatge de les restes de poda, etc.) a través de la 
web del jardí botànic, i possible sortida explicativa pels jardiners.

- Descobrir el funcionament i criteris de gestió dels parcs i 
jardins de Barcelona.

L’activitat consta d’una fitxa que tindrà l’alumne com a guia, on haurà de cercar informa-
ció a la pàgina web de parcs i jardins de Barcelona per tal de respondre les qüestions . 
Es tracta d’investigar els criteris que es segueixen, aspectes com preferència d’espècies 
autòctones, jardineria sostenible, espècies amb baixes necessitats hídriques, compos-
tatge de les restes de poda, etc. dels parcs i Jardins de la ciutat de Barcelona.

A més a més es pot complementar amb una sortida al Jardí botànic de Barcelona, o al-
tres sortides a varis parcs i jardins, que des de la Diputació de Barcelona s’ofereixen, cal 
demanar-les a la seva pàgina web.

- Quins criteris es fan servir 
per la gestió mediambiental? 
Promouen la sostenibilitat?

Recorda! És important que coneguem les mesures de 
gestió dels parcs i jardins de la ciutat de Barcelona. 
Tots i totes formem part de la ciutat, i hem de vetllar 
perquè se segueixin aplicant criteris sostenibles.

Activitat 18

Edat Primària (CS), 
ESO i Batxillerat

Tipus Taller, 2.0

Espai Al centre

Durada 2 hores (o 2 
sessions d’1 h)

Quan? Abans o des-
prés de la cursa.

Objectius

Materials

Avaluació

- Fitxa de l’alumne
- Ordinadors i Internet pels alumnes

Desenvolupament

Saps com funcionen els parcs i jardins de Barcelona? 

Links i recursos relacionats

Webs del ajuntament de Barcelona sobre parc i jardins de la ciutat:
- http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-verda-i-
biodiversitat
- http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/gestio-
del-territori/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/gestio-de-parcs-i-jardins-
de-barcelona
- http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteni-
ment-de-l-espai-public/gestio-del-verd-i-biodiversitat/tractament-de-plagues-i-malalties
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Fitxa per l’alumnat

SAPS COM FUNCIONEN ELS PARCS I JARDINS DE BARCELONA? 
Des dels serveis de gestió de parcs i jardins de Barcelona, ens parlen de com es cuiden els 
parcs i jardins de la ciutat.

La conservació de la qualitat dels parcs i jardins de Barcelona comporta la realització d’un 
seguit de treballs de manteniment a les zones verdes, que es van succeint al llarg de l’any en 
funció del cicle vegetatiu de les diferents espècies. 

Cada parc i cada jardí és diferent i, per tant, requereix un manteniment específic. Hi ha parcs 
molt arbrats i altres on els arbustos o les tanques vegetals representen una part importan-
tíssima de la vegetació. Les superfícies dels parterres de gespa varien, com també varia la 
quantitat de grups de flor i, evidentment, les espècies que enjardinen cadascun d’aquests 
espais verds.

Un altre aspecte que determina el manteniment és la tipologia del parc o jardí. No és el ma-
teix cuidar un parc o un jardí històric que cuidar un parc forestal o un parc urbà. Cadascun té 
importants especificitats.

Entra a la web de gestió de parc i jardins de Barcelona, resol i investiga les següents qües-
tions:

 http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/gestio-del-territori/
coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/gestio-de-parcs-i-jardins-de-barcelona

1. Quins criteris fan servir per la gestió mediambiental? Promouen la sostenibilitat?

2.  Quan un arbre o planta té una malaltia i requereix algun tractament, quin tipus de tractament 
solen utilitzar?

3. Es trien les espècies que es plantaran segons el clima i l’ambient en els jardins? Si és que ho 
fan, com les seleccionen?

4.  Anomena una curiositat que t’hagi sorprès sobre la gestió de parcs i jardins de Barcelona.
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Es tracta d’una activitat de manualitat on es fabricarà un ” boc ‘n’ roll” a l’escola per dur-lo el dia 
de la cursa!

- Fer un boc’n’ roll per 
utilitzar-lo com a embolcalls 
pels esmorzars.

- Reduir la quantitat de 
residus a l’hora d’esmorzar a 
l’escola.

Activitat 19

Edat

Tipus

Espai

Durada

Quan?

Objectius

Materials

Primària i 
ESO

Taller

Al centre

1,5h o 2h

Abans de la 
cursa.

Fes-te  un” boc ‘n’ roll” !  

1) Talleu les dues teles d’ hule a les mides necessàries. Primer de tot és convenient fer 
un patró per retallar les mides.

2) Poseu la roba de l’exterior amb el dibuix cap a amunt. Situeu, ben centrat, uns 10 cm 
de la part aspre del velcro (mirant cap a dalt), a uns 2 o 3 cm de l’extrem esquerre de la 
roba. Enganxeu-hi el velcro adhesiu (si no és adhesiu es pot fer amb cola especial per 
a teles, o grapes).

3) Col·loqueu el tros de velcro més suau (mirant cap a dalt) a la part dreta de la roba, de 
manera que sobresurti un trosset petit per l’extrem i la resta estigui mirant cap a l’interior. 
Procureu que estigui ben alineat amb la part aspre. Enganxeu-hi el velcro adhesiu.

4) Per enganxar les dues teles, posem la part que no té dibuix d’un hule, contra la que 
tampoc té el dibuix de l’altre hulle. De manera que al enganxar-les us queda a fora la 
part de dibuixos o colors que hagueu triat. Es pot enganxar amb tela per a roba, o gra-
pant els voltants de les teles.

5) A la part de l’hule de l’exterior amb el dibuix, situeu, ben centrat, uns 10 cm de la 
part aspre del velcro (mirant cap a dalt, a uns 2 o 3 cm de l’extrem esquerre de l’hule. 
Enganxeu-hi el velcro adhesiu (si no és adhesiu es pot fer amb cola especial per a teles, 
o grapes).

6) Col·loqueu el tros de velcro més suau (mirant cap a dalt) a la part dreta de la roba, de 
manera que sobresurti un trosset petit per l’extrem i la resta estigui mirant cap a l’interior. 
Procureu que estigui ben alineat amb la part aspre. Enganxeu-hi el velcro adhesiu.

*Caldrà deixar assecar si s’ha usat pega,entre un pas i l’altre.

Desenvolupament

Per un boc’n’roll:

- de 10 a 15 cm de 
velcro ( adhesiu)
- 30 x 50 cm de roba 
per l’exterior( Teles) o el ma-
teix d’hule per fora.

-  30 x 50 cm de roba 
plastificada o d’hule per 
l’interior
- Tisores
- grapadores i grapes 
o Pega i pinzells.



Sensibilització ambiental en activitats esportives

72

Links i recursos relacionats
Blocs i webs sobre com fer un ” boc ‘n’ roll”:

http://projectes.fundesplai.org//wp-content/uploads/sites/13/2015/03/aps-esplai-can-serra1.
pdf

http://capsetademusica.blogspot.com.es/2013/03/bocn-roll-tutorial.html

http://www.elblogalternativo.com/2011/04/11/como-hacer-tu-propio-porta-meriendas/

- Faràs ús del boc’n’ roll que has creat per portar l’esmorzar a l’escola o l’ IES?
- Al cap de dues setmanes del taller respon: Fas ús del boc’n’roll en el teu dia a dia? Quan?

Avaluació
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- Donar a conèixer actuacions sostenibles i bones pràcti-
ques a la comunitat escolar del centre.

Abans de començar amb l’ elaboració del material de difusió, cal llegir i treballar la fitxa 
teòrica sobre les bones pràctiques amb els joves. Es pot llegir entre totes i tots a l’aula, 
ampliar informació fent recerca, o bé en forma de debat.

Un cop es tenen clares les bones pràctiques, la feina serà dissenyar el projecte de difu-
sió, i començar a elaborar el pòster entre tots i totes, on hi quedin reflectides i visibles les 
idees claus que es volen donar a conèixer.

Finalitzat el pòster el penjarem en una part del centre escolar que sigui visible per a la 
resta de la comunitat educativa del centre: quantes més persones el puguin veure, millor!

- Què entenem per bones pràctiques?
- Posa tres exemples de bones pràctiques que hem de 
tenir en compte quan anem a les curses d’orientació.
-  El pòster, ha estat llegit per: poca gent, força gent, o mol-
ta gent? (Pots preguntar a alumnes d’altres cursos, pares i ma-
res, treballadors del centre..).

Activitat genial, amb la que podem recordar 
i donar a conèixer tot allò que hem après 
per ser més sostenibles i responsables amb 
el nostre entorn natural. Ensenyem a la resta 
d’alumnes com ho poden fer!!

Activitat on es crea un projecte de difusió de bones pràctiques per a donar a conèixe’l a la resta 
del centre escolar. Aquesta activitat es pot allargar les sessions que facin falta, a més a més de la 
primera. Pot ser manual, o digital.

Abans i després 
de la cursa.

2h + sessions 
extres

Al centre - Fitxa teòrica sobre 
bones pràctiques de soste-
nibilitat al Bosc.
- Material per a realit-

zar el pòster, ja sigui digital 
(Ordinadors), o manual 
(Papers, tisores, pega, 
colors, fotografies..etc).

Edat

Tipus

Espai

Durada

Quan?

Taller, 2.0

Primària, ESO i 
Batxillerat

Crea una campanya de difusió!

Objectius

Materials

AvaluacióLinks i recursos
relacionats

Desenvolupament

Exemple d’una campan-
ya de difusió escolar: 

http://www.donarsang.
gencat.cat/aps.html

Activitat 20
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FITXA TEÒRICA DE BONES PRÀCTIQUES:

4.1 Què podem fer col·lectivament? – Com ens podem organitzar?

• Vetllar per a que es promoguin programes de millora de gestió dels espais naturals (Con-
servació i millora del patrimoni natural,programes de millora de la connectivitats dels ecosiste-
mes, de condicions d’espècies sensibles i d’hàbitats, valorització de I‘activitat agrícola, ramadera 
i agroalimentària, impuls de la producció agrària ecològica, foment de la gestió forestal, entre 
altres).

• Donar a conèixer les actuacions de millora del medi ambient que s’estan duent a terme per 
promoure-hi la implicació ciutadana, és a dir fomentar la sensibilització ciutadana. (Com per exem-
ple organitzar una activitat de neteja o manteniment d’algun d’aquests espais verds que tingueu 
propers).

• Formar part o participar en associacions que vetllin per la protecció, conservació i/o sensi-
bilització dels espais naturals i de les pràctiques sostenibles i responsables.

4.2 I jo, què puc fer?

• Reduir la quantitat de residus i sobretot no deixar residus de cap tipus ni escombraries als 
espais naturals. 

• Respectar la flora i la fauna dels espais naturals on faràs la cursa. (No arrancar plantes, 
flors o fulles ni fer molt xivarri per no espantar els animals que hi viuen).

• Accedir a aquestes zones d’espais de natura a peu, amb transport públic o amb bicicleta, 
per tal de reduir la contaminació.

• Respectem els camins (per tal de no afavorir l’erosió ni malmetre el medi) i respectem els 
camps de conreus i la pagesia. (No trepitjarem els camps agrícoles ni agafarem cap fruit, per tal de 
respectar la feina dels pagesos).

• Proposar-nos, a cada sortida, deixar el lloc igual o millor de com l’hem trobat.
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- Aprendre bones pràctiques sostenibles i responsables 
quan som al medi natural.

Es poden imprimir les fitxes i retallar-les, de manera que cada qüestió estigui per sepa-
rat. Es poden fer les còpies necessàries, segons el nombre d’alumnes.

La idea del joc, és fer parelles, de manera que un alumne llegeix una qüestió i l’altre 
respon, i viceversa, fins a finalitzar -les.

Un cop acabades, es compte qui n’ha contestat més de correctes. Si han fallat més de 
tres preguntes no hauran superat el test de bones pràctiques, i poden repetir-lo.

- Quines accions o actituds ens poden fer ser més res-
pectuosos amb el medi ambient el dia de la cursa d’orientació? 
Anomena’n tres.

Recorda! Tot jugant al joc del “trivial” estarem treba-
llant una sèrie de bones pràctiques a dur a terme el dia 
de la cursa d’orientació i en qualsevol altre activitat al 
medi natural!

Activitat en la qual hi ha diferents fitxes amb preguntes de l’estil “Trivial” sobre els espais on es 
fan les curses d’orientació i sobre com tenir actituds responsables i sostenibles durant les curses 
i cap al medi ambient en general.

Edat Primària i 
ESO

Tipus Taller

Espai Al centre

Durada 1 hora

Quan? Abans de la 
cursa

“Trivial” de sostenibilitat de la cursa d’orientació

Objectius

Materials

Avaluació
Links i recursos
relacionats

Desenvolupament

Es pot consultar el dos-
sier teòric sobre bones 
practiques i consells per 
resoldre-les.

Activitat 21

- Fitxes de trivial de la cursa d’orientació
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Material necessari per l’activitat

“TriviaL” de sOsTeniBiLiTaT de La cursa d’OrienTació

	 1.El	parc	de	Collserola	i	la	muntanya	de	Montjuic.	
	

a- Es	troben	aïllats	ecològicament.	
b- La	muntanya	de	Montjuic	si	que	està	aïllada	ecològicament	però	Collserola	

no.	
c- Cap	dels	dos	espais	naturals	es	troben	aïllats.	
d- El	parc	de	Collserola	sí,	per	això	l’han	declarat	parc	natural.	

	

2.Per	guardar	les	sobres	del	menjar,	què	hauríem	de	fer	servir?		
	

a- Paper	de	plata			
b- Pel·lícula	de	plàstic	adhesiva			
c- Envasos	reutilitzables			
d- Sempre	els	llenço	

			
	

4.	Si	t’has	acabat	de	menjar	una	bossa	de	patates	al	bosc,	què	hauríem	de	fer	
amb	la	bossa,	un	cop	buida?	

a- 	Llençar-la	al	terra	del	bosc.	
b- Fer	un	forat	al	terra	i	enterrar-la,	així	no	es	veu.	
c- Me	la	guardo	a	la	motxilla,	i	quan	trobi	un	contenidor	de	plàstic	la	llenço.	
d- Me	la	guardo	a	la	motxilla,	i	quan	estigui	a	la	ciutat	la	llenço	al	terra,	que	allà,	

la	recollirà	el	camió	de	les	escombraries.		
	

		3.Quan	has	de	fer	un	trajecte	curt,	és	més	sostenible..:		
a- Caminar	o	anar	amb	bicicleta	
b- Anar	amb	cotxe			
c- Fer	servir	el	transport	públic		
d- Agafar	un	taxi	per	tu	sol/a	

	
	

5.	Per	portar	l’esmorzar	el	dia	de	la	cursa,	quina	seria	la	manera	més	ecològica	de	
portar-lo?	

a- Amb	paper	d’alumini	així	no	m’embruto	la	motxilla	d’oli.	
b- Amb	tovallons	de	paper,	que	són	reciclaves,	no	com	l’alumini.	
c- Amb	embolcalls	o	recipients	que	pugui	tornar	a	utilitzar	més	cops:	un	

”Boc’n’Roll”,	o	un	“taper”	de	plàstic.	
d- No	necessito	embolicar-ho,	perquè	porto	suc	en	tetrabricks	i	galetes	

envasades	amb	plàstic,	després	puc	llençar	els	embolcalls	allà	mateix.	
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8.	Saps	quina	és	la	primera	causa	de	pèrdua	de	biodiversitat	als	països	
industrialitzats?	

	
a- El	desenvolupament	urbà	i	l’	ocupació	del	territori,	ja	que	afecta	la	

connectivitat	dels	ecosistemes,	causa	la	fragmentació	i	l’aïllament	dels	
hàbitats	naturals.	

b- Els	caçadors,	pescadors	i	agricultors,	que	s’emporten	els	animals,	les	fruites	i	
vegetals	del	bosc.	

c- La	contaminació	de	la	ciutat	fa	que	poc	a	poc	estigui	disminuint	la	
biodiversitat	als	espais	propers	de	la	ciutat.	

d- El	canvi	climàtic	és	l’únic	agent	culpable	d’aquesta	pèrdua	de	biodiversitat	en	
els	països	industrialitzats.	

	

9.	Per	tenir	actituds	més	sostenibles	i	responsables	podem	fer	accions...		
	

a- Només	individualment,	ja	que	depèn	de	cadascú	que	sigui	més	responsable	i	
sostenible.	

b- Tant	col·lectivament	com	individualment,	ja	que	podem	associar-nos	amb	
altres	persones	per	fer	bones	pràctiques	sostenibles,	i	alhora	també	ho	
podem	treballar	a	nivell	individual	nosaltres	mateixos.	

c- Només	col·lectivament,	perquè	sols	sempre	ens	acabarà	fent	mandra.	
d- Ni	col·lectivament	ni	individualment,	no	hi	ha	res	a	fer	per	ser	més	sostenible.	

	

7.	Quin	tipus	de	bossa	hauríem	de	fer	servir	per	ser	més	sostenibles	si	vas	a	comprar?		
	

a- Un	carro,	bossa	de	roba	o	cistell	.	
b- Reutilitzo	bosses	de	plàstic	(les	vaig	guardant	a	casa	per	tornar-les	a	utilitzar).		
c- Bosses	de	plàstic	noves	que	em	donen	a	la	botiga.	
d- Mai	vaig	a	comprar.	

	

6.	Com	serien	unes	compres	sostenibles	dels	productes	vegetals	d’una	casa?		
	

a- Sense	empaquetar,	i	els	posem	al	carro	directament.	
b- Empaquetats	amb	plàstic.	
c- Empaquetats	tot	el	que	pugui	ser	amb	paper.	
d- Empaquetats	amb	plàstic	i	amb	safates	de	plàstic	també,	perquè	es	conserva	

millor.	
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11.	Quin	és	l’ordre	correcte	de	les	3R?	

	
a-	Reciclar,	reduir	i	reutilitzar.	

b-	Reduir,	reciclar	i	reutilitzar.	
c-	Reduir,	reutilitzar	i	reciclar.	

d-	Reutilitzar,	reduir	i	reciclar.	

	

12.	Si	deixem	deixalles	orgàniques	al	bosc..	
a-	No	passa	res,	són	orgàniques	,	es	desintegraran	fàcilment	sense	
provocar	cap	impacte.	
b-	Podríem	fer	canviar	els	costums	alimentàris	d’alguns	animals	i	
afavorir	plagues	(com	la	problemàtica	del	porc	senglar	a	Collserola).	
c-	No	es	provoca	cap	impacte	al	bosc,	però	queda	lleig	de	veure.	
d-	Els	residus	orgànics	són	els	que	més	triguen	a	desintegrar-se	en	un	
bosc.	

	

13.	Per	embolicar	l’entrepà	és	més	sostenible...	
	
a-	Embolicar-lo	amb	paper	d’alumini	,	tot	i	que	aquest	no	es	pot	reciclar	i	és	

un	recurs	no	renovable.	
b-	Embolicar-lo	amb	paper	film,	de	plàstic.	

c-	Portar	un	envàs	reutilitzable,	com	un	taper,	una	bossa	de	tela,	o	“Boc	‘n’	
Roll”.	

d-	Ets	més	sostenible	si	no	portes	res	per	esmorzar.	

	

10.	Quina	opció	de	les	següents	no	és	una	bona	pràctica	sostenible?		
	
a-	Reduir	la	quantitat	de	residus	i	sobretot	no	deixar	residus	de	cap	tipus	ni	
escombraries	als	espais	naturals.		
b-	Respectar	la	fauna	i	la	flora	dels	espais	naturals:	sense	arrancar	plantes,	
flors	o	fulles	ni	fer	molt	xivarri	per	no	espantar	els	animals	que	hi	viuen.	
c-	Quan	anem	a	la	muntanya,	omplir	el	dipòsit	del	cotxe	amb	bio	diesel	,	ja	
que	aquest	s’obté	a	partir	de	matèria	natural,	com	els	olis	vegetals.	
d-	Respectar	els	camins	i	els	camps	de	conreus	i	la	pagesia.		
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- Escriure un article d’opinió.
- Identificar bones pràctiques 
sostenibles i responsables 

a tenir en compte durant les 
curses d’orientació.

La primera part de l’activitat consta d’un exercici de comprensió lectora, format per la 
lectura de l’article d’opinió adjuntat, i per una sèrie de qüestions referents a l’ article. 

La segona part, tracta d’una proposta d’article d’opinió, escrit per l’alumnat sobre bones 
pràctiques sostenibles i responsables per evitar possibles impactes durant les curses 
d’orientació. Aquest haurà d’estar relacionat amb el lloc on faran la cursa d’orientació.
Com a informació addicional trobareu un apartat amb un exemple sobre com fer un bon 
article d’opinió.

- Quines bones pràcti-
ques pots dur a terme el dia 
de les curses d’orientació? 
Cita’n tres.

Fem-nos periodistes per un dia! Escrivint un article d’opinió sobre els possi-
bles impactes durant les curses d’orientació i sobre com minimitzar-los podem 
reflexionar i tenir una major presa de consciència sobre la problemàtica.

Activitat de reflexió, en la que en una primera part es llegeix un article d’opinió sobre medi ambient 
i es resolen algunes qüestions que el relacionen amb l’article en si. La segona part de l’activitat 
tracta d’escriure un article d’opinió sobre com minimitzar amb actituds sostenibles i responsables 
els possibles impactes durant les curses d’orientació, per tal de fer reflexionar sobre les accions i 
actituds de l’alumnat en el medi natural.

Edat ESO i Batxi-
llerat

Tipus Taller

Espai Al centre

Durada 2 hores (o 
2 sessions 
d’1h)

Quan? Abans i 
després de la 
cursa

Dóna la teva opinió!

Objectius

Materials

Avaluació

Desenvolupament

Activitat 22

- Fitxes qüestions 
article d’opinió
- Fulls i bolígrafs per 

a escriure un nou article 
d’opinió relacionat amb les 
curses d’orientació.

Links i recursos relacionats

Com fer un bon article d’opinió: 
 
http://blogs.uab.cat/itinerarissuperior/article-dopinio/

Web revista on-line de l’article d’opinió escollit: 

http://www.emporion.org/index.php/component/k2/
item/1005-la-proteccio-del-medi-ambient-cosa-de-beneits
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Fitxa per l’alumnat

1. Llegeix el següent article d’opinió sobre medi ambient:

La protecció del medi ambient, cosa de beneits?

Escrit per Albert Llausàs i Pascual
Publicat a núm. 59 -novembre- 2011, Revsita on-line EMPORION

Quina és l’actitud de la nostra societat respec-
te el medi ambient? És una cosa de quatre 
beneits?, o bé tenim un gruix de gent cons-
cienciada dels seus problemes i disposada a 
fer-hi quelcom? Quins són els impactes am-
bientals que més es detecten?, i fins a quin 
punt preocupen?

Als Estats Units tenen per costum fer enques-
tes d’opinió i estadístiques de tot: amb quin 
polític voldrien anar a fer una cervesa els 
americans, quina opinió tenen de la invasió 
de l’Afganistan i Iraq, preferències dels ciu-
tadans a l’hora d’escollir un dentifrici o des 
de quina distància fan punteria als urinaris 
públics. No sols ho mesuren, sinó que fan se-
guiment de l’evolució dels indicadors. Amb 
dades a la mà, hauria de ser relativament fàcil 
trobar respostes polítiques i de gestió de go-
vern a les inquietuds, problemes i aspiracions 
dels seus governats. Es pot trobar virtualment 
qualsevol informació d’interès, es mesura la 
temperatura de la societat en tots els fronts i 
constantment.

A casa nostra, en canvi, resulta francament 
difícil trobar reculls de dades objectives dels 
posicionaments de la nostra societat en re-

lació amb el medi ambient. L’organisme que 
hauria de ser responsable de fer-los, el Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS), sembla 
estar massa ocupat elaborant mensualment 
el seu baròmetre: un recull de dades d’opinió 
de caire polític, econòmic i sobretot electoral. 
No sembla que preocupi res més. La selecció 
demostra que, més que una voluntat real de 
conèixer els problemes socials i les demandes 
del poble, el que mou el CIS és apuntar als 
polítics sobre qui i què han de versar els seus 
discursos el mes vinent. Amb aquest panora-
ma resulta difícil respondre a preguntes com 
les plantejades d’inici. En aquest article recu-
llo resultats dels escassos estudis a gran esca-
la que afronten la percepció que la ciutadania 
té de l’estat ambiental.

L’exercici més sistemàtic sobre el tema el va 
fer l’Instituto Nacional de Estadística (INE) 
l’any 2008, a Catalunya en conjunció amb 
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
Els principals resultats de l’enquesta demos-
tren que el 94 % dels catalans i catalanes es-
tan preocupats pel medi ambient, i de fet el 
78 % es declara molt preocupat per aquest 
aspecte. Passant al terreny de l’acció, vora un 
65 % es manifesta coneixedor d’alguna cam



Sensibilització ambiental en activitats esportives

81

panya en favor del medi ambient, i més d’una 
quarta part reconeix haver detectat algun 
problema relacionat amb el medi ambient. Al 
voltant del 20 % ha participat activament en 
alguna activitat relacionada amb la protecció 
de l’entorn. L’índex sintètic de consciència 
ambiental demostra que més del 60 % dels 
ciutadans veuria amb bons ulls l’adopció de 
mesures com multar aquell qui no separi la 
brossa, penalitzar econòmicament el con-
sum abusiu d’aigua, restringir l’ús del vehicle 
privat, establir un impost ambiental als car-
burants més contaminants o instal·lar parcs 
solars i eòlics al seu municipi.

A Catalunya, una enquesta duta a terme pel 
Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GE-
SOP) l’any 2010 va reflectir com els hàbits de 
separació de la brossa ja estaven arrelats en-
tre més de la meitat de la població. Aproxima-
dament el 50 % dels ciutadans de Catalunya 
consideraven que la qualitat de l’aire que res-
piren és acceptable, mentre que l’altra meitat 
la valorava com a no acceptable, i fins un 35 
% de la població barcelonina la qualificava di-
rectament de molt deficient. L’estat dels rius 
era considerat positiu per només el 22 % dels 
ciutadans, mentre que era percebut com a 
deficient o molt deficient per part d’un 49 %. 
Posant l’atenció sobre la protecció del medi 
ambient, més d’un 90 % dels enquestats de-
clarava estar molt d’acord amb l’adopció de 
mesures per protegir els espais naturals.

La contaminació atmosfèrica és identificada, 
segons una enquesta internacional recent 
duta a terme per Nielsen, com un dels tres 
principals problemes ambientals percebuts 
pels espanyols. Concretament, un 78 % dels 
espanyols es declara molt o bastant preocu-
pat per la contaminació atmosfèrica. Un per-
centatge lleugerament superior declara estar 
preocupat per la contaminació de l’aigua i, tot 
just per sota, tres de cada quatre ciutadans 
ho estan pel canvi climàtic.

Aquest darrer estudi ha servit per detectar 
com la conscienciació respecte el problema 
del canvi climàtic ja ha començat a baixar in-
ternacionalment (si bé en alguns països afri-

cans i sud-americans ha seguit creixent). Ja 
vam advertir a l’Emporion d’octubre de 2010 
que aquest era un resultat més que previsi-
ble, per la intensa campanya mediàtica inicia-
da en contra de l’evidència científica i de la 
incipient mobilització popular.

Aquesta manipulació dels mitjans no sembla 
un fenomen exclusiu del sector del petroli. 
La imatge que transmeten els nostres mit-
jans quan es refereixen, per exemple, a mo-
viments ecologistes no és precisament la més 
afavoridora. Quan Barcelona ha d’instaurar 
tímides mesures per reduir la contaminació 
causada pels vehicles, no falta mai l’opinió del 
qui es queixa de la reducció a 80 km/h, del 
que ho identifica com una mesura recaptado-
ra, del que responsabilitza dels embussos a la 
manca d’infraestructures i, darrerament, de 
l’alcalde que demana el trasllat de l’estació de 
mesurament perquè, és clar, amb tota la mala 
intenció l’han posat allà on hi ha nivells alts 
de contaminació. Poques vegades es dóna 
veu a la majoria silenciosa que només un gra-
pat d’estudis d’opinió identifica, una majoria 
que reconeix els problemes ocasionats pels 
vehicles i que està disposada a adoptar me-
sures per corregir-los. L’exemple es podria fer 
extensiu a la resta de dimensions ambientals 
que afecten la nostra qualitat de vida.

En definitiva, lluny d’haver-hi quatre beneits 
fixats en el medi ambient, els estudis mos-
tren com la preocupació i conscienciació de 
la societat vers les diverses problemàtiques 
ambientals és elevada. Altra cosa és que, en-
tre la voluntat popular i l’acció governamen-
tal, que en una democràcia normal hauria de 
respondre-hi, el missatge sembla perdre’s, 
confondre’s i fins i tot capgirar-se. Per això 
és important que, encara que els estudis 
d’opinió sobre la temàtica siguin escassos, 
quan apareguin els prestem la màxima aten-
ció i recordem una realitat que, massa so-
vint, no se’ns presenta: a la nostra societat 
li preocupa, i molt, el medi ambient. En els 
temps actuals, constatacions com aquesta 
són un signe d’esperança.
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2. Contesta les següents qüestions sobre el text d’opinió:

a- Sobre què parla l’article d’opinió? Fes un breu resum de màxim tres línies amb les idees claus 
del text.

b- Què n’ opines del text que has llegit? Penses igual que l’autor? Per què?

c- Què opina la gent de Barcelona segons l’article? A l’article, s’esmenta una mesura per reduir la 
contaminació instaurada a Barcelona. Quina? I quina és la reacció de molts ciutadans i ciutadanes? 

d- Creus que és important conscienciar als ciutadans i ciutadanes cap a una gestió més sostenible 
i responsable per mantenir els espais naturals? Per què?

3. Crea un article d’opinió per conscienciar la població sobre la importància de realitzar 
accions i actituds de bones pràctiques sostenibles i responsables cap al medi natural. 

L’article ha d’estar relacionant amb el lloc on faràs la cursa d’orientació, així com amb els possibles 
impactes d’ aquestes curses d’orientació i en com es podrien reduir, mitjançant actituds i accions 
de bones pràctiques dels i les participants.  



Material creat per:
MEL. Educació Ambiental
 
Coordinació i creació de continguts
Laura Barba, Martí Burriel, Laura de la Orden i Maria Garcia

Maquetació i disseny gràfic
Maria Monsonet

Il·lustració
Maria Monsonet

Materials audiovisuals
Looky produccions

Eines de realitat augmentada
Glass4Labs


