TU I LA NATURA

Uns dels protagonistes de l’exposició han estat els espais naturals. Hem pogut descobrir la seva
riquesa, per què és tan important conservar-los, actituds i accions que els perjudiquen i
actituds i accions que faciliten el seu manteniment.
Ara et demanem que t’aturis a pensar quina actitud tens tu amb aquests espais naturals.
Fes una llista dels espais naturals que coneixes del teu municipi. Posa-la en comú amb
els teus companys.
Busca un mapa del teu municipi i localitza aquests espais naturals. També ho pots fer
amb l’ajuda del programa d’ordinador Google Earth.
Explica alguna activitat que hagis fet en algun espai natural dels entorns del teu
municipi.
Quines activitats han fet els teus companys. Fes un llistat de totes les activitats que
podeu fer tu i els teus companys en aquests espais naturals.
Ajuda’t de les fotos si és necessari
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Tu i la natura
Digues la teva!
Quin problema creus que afecta de manera més negativa el teu entorn natural?

Poseu en comú amb la resta de la classe les vostres opinions i decidiu entre tots què us sembla
més important.

A continuació, penseu que podeu fer els nois i les noies per contribuir a preservar
l’entorn natural.
Ara redacteu un missatge de correu electrònic a l’ADENC amb les vostres opinions i feu-lo
arribar a l’ADENC : correu@adenc.cat
Al web www.adenc.cat trobareu el recull actualitzat de totes les respostes que es rebin. Un
cop acabada l’exposició, farem arribar als mitjans de comunicació i als ajuntaments un resum
de totes les vostres opinions. Què se n’assabentin!
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AIXÍ ÉS EL TERRITORI ON VIUS

Activitat
Fixa’t amb el mapa que tens a continuació:
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1. Què hi ha representat?
____________________________

A Catalunya la major part del sòl és forestal o agrari.
Superfície (Ha)
Forestal

1.879.150

Agrari

970.334

Urbanitzat

200.836

Total

3.071.894

2. Sabries calcular els percentatges de sòl agrícola, sòl forestal i sòl urbanitzat de
Catalunya?

A Catalunya, els espais urbanitzats es concentren als entorns de Barcelona i a les zones litorals.

Així és el territori on vius
3. Ara pensa en la comarca on vius. Et sembla que la teva comarca està més o menys
urbanitzada en comparació amb Catalunya?___________________________
Veiem-ho...
4. Busca dades de les hectàrees d’urbanització de la teva comarca i completa la taula
següent (consulta les dades a la taula adjunta):

Comarca:

Ha (valor absolut)
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Sòl agrícola
Sòl forestal
Sòl urbanitzat o artificial

5. De la mateixa manera que has fet anteriorment, fes els càlculs dels percentatges de sòl
agrícola, forestal i artificial per a la teva comarca. Segueix els mateixos passos.
6. Ara completa la taula següent i fes la representació gràfica del percentatges en
aquests cercles que tens a continuació:
Sòl agrícola

Sòl forestal

Ha

Ha

%

%

Sòl urbanitzat
Ha

%

Comarca:
Catalunya

Percentatges d’usos del sòl
de Catalunya

Percentatges d’usos del sòl
de ______________

Així és el territori on vius

1.

Contesta amb l’ajuda de les dades que has calculat i els gràfics que has
dibuixat:
a. Com és el percentatge del territori forestal de la teva comarca
comparat amb el de tota Catalunya?
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b. Com és el percentatge de territori agroforestal de la teva comarca
comparat amb el de Catalunya?

c. I el percentatge de territori urbanitzat del teu territori, és major o
menor que el de Catalunya?

2.

Escriu unes conclusions comparant les dades del municipi on vius i el de
tota Catalunya:

TOTS ELS PAISATGES SÓN IGUALS?

Naturalment, no tots els paisatges són iguals.
1. Fixa’t en les imatges i indica si són serralada forestal, rius i rieres, Plana agrícola.
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_______________________

__________________________ _______________________

Mirem-nos de més a prop cadascun dels paisatges que hem identificat.

Les serralades forestals
De ben segur que alguna vegada has estat en una pineda i en un alzinar. Però t’has parat a
pensar en que s’assemblen i en què es diferencien? Fixa’t en les fotos.

ALZINAR

PINEDA

Per fer una bona comparació el primer que cal pensar són els trets que caracteritzen cada
hàbitat.

Tots els paisatges són iguals?
2. Completa la taula següent

Com és una pineda? Com és un alzinar?
Característiques de l’hàbitat

ALZINAR

PINEDA

Característiques
físico-químiques

Il·luminació / Insolació

Humitat

Característiques biològiques

Canvis de temperatura durant el
dia

Desenvolupament dels estrats
(herbaci, arbustiu, arbori)

Arbre característic

Diversitat d’espècies (alt, mig
baix)

3. Amb l’ajuda de la taula ara ja pots fer una redacció sobre semblances i diferències entre
un alzinar i una pineda.
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Tots els paisatges són iguals?
Rius i rieres
4. La vegetació dels entorns d’un riu o d’una riera tenen unes característiques úniques i
diferents a la resta dels paisatges. Se t’acut per què?

Segurament que ja hauràs pensat que la presència d’aigua dóna unes característiques úniques
a la vegetació de ribera.
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5. A continuació tens un llistat de característiques dels boscos de ribera. Escull l’opció més
adequada. Ajuda’t de les fotografies.
Els boscos de ribera són boscos de fulla caduca / de fulla perenne.
Són boscos molt / poc productius perquè rarament els manca aigua.
Els sòls dels boscos de ribera són rics / pobres en nutrients que aporta el riu.
Les espècies vegetals dels boscos de ribera estan ordenades / desordenades segons la
proximitat a l’aigua i la seva capacitat de tolerar la inundació.

6. Escriu dues característiques més dels boscos de ribera.

Tots els paisatges són iguals?
La plana agrícola
Un dels elements que caracteritza aquest paisatge i que el distingeix dels altres dos és la
presència de l’activitat humana.
Podem distingir dos grans tipus de conreus: els conreus de secà i els conreus de regadiu.
7. Qui és quin? Posa a sota de cada imatge quin tipus de conreu és.
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8. On se situen cada tipus de conreu? Observa les imatges següents:

Gallecs

Horta vella al riu Ripoll

Tots els paisatges són iguals?
9. Perquè creus que els conreus de regadiu sempre són a prop de l’aigua i els de secà no?

10. Defineix-los i posa’n algun exemple de cada

Conreu de regadiu:

Conreu de secà:

Com és el paisatge natural de la teva comarca?

Escriu breument un text que resumeixi com són els tres principals paisatges naturals de la teva
comarca: les serralades forestals, els rius i les rieres, i la plana agrícola. Pots ajudar-te de la
fitxa que has fet durant la visita a l’exposició.
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ON VIU? LA DIVERSITAT D’ESSERS VIUS DELS RODALS

Ja has vist que als entorns de les nostres ciutats i pobles hi ha molta diversitat de paisatges.
Gràcies a aquesta riquesa de paisatges també trobem una gran diversitat d’éssers vius. Però
els coneixes?
Et proposem que vagis al web de l’ADENC. Dins de l’espai destinat a l’exposició Rodals i Ciutats
trobaràs un annex de flora i fauna típic de cada ambient que has estudiat: planes agrícoles,
relleus forestals i rius i rieres. Mira’l amb atenció diverses vegades i fixa-t ‘hi bé. Un cop
consideris que ja l’has estudiat prou, sense mirar a l’ordinador, anota a sota de cada ésser viu
l’hàbitat on viu.
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On viu? La diversitat d’éssers vius dels rodals
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Quin animal t’ha cridat més la atenció de cada un dels habitats? Per què?

Quin vegetal t’ha cridat més l’atenció i per què?

On viu? La diversitat d’éssers vius dels rodals
A continuació escull un ésser viu i busca la informació següent:
Les seves mides
Com és
Com s’alimenta
Com i quan és reprodueix
Classificació
Hàbitat
Alguna curiositat
Foto o dibuix

Per últim, fes una descripció d’aquest ésser viu amb la informació que has trobat i inclou el
dibuix o la fotografia.
Si cada company de la classe en fa un de diferent, al final podreu fer un mural que es tituli “La
diversitat dels Rodals” i penjar cadascuna de les fitxes que heu elaborat.
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