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Activitat
Fixa’t en aquests éssers vius.
FALTA
FOTO
CONILL
El conill
és un
mamífer que necessita zones de cobertura vegetal espessa
(boscos i matollars) que li proporcionin refugi i protecció davant dels
depredadors. Aquestes zones també han de tenir sòls profunds on l’animal
construeixi el seu cau, que l’utilitza com a refugi i durant de la reproducció.
S’alimenta de plantes herbàcies molt abundants en àrees obertes com
camps de conreu, marges de camins i erms.

La guineu és un mamífer que s’alimenta de fruits de plantes de marges de
camí i de zones boscoses. També s’alimenta de vertebrats com ratolins
i talpons, conills, ocells, amfibis, petits rèptils i peixos que troba a boscos,
rius i rieres i camps oberts. S’ha adaptat a viure a prop d’àrees urbanes on
també hi troba menjar. Es refugia a les zones boscoses, on aprofita caus o
forats abandonats d’altres mamífers.

1. Digues que fa cada mamífer en els hàbitats següents:
Hàbitat

Conill

Guineu

Zones forestals
Planes agrícoles
Rius i rieres
Zones urbanes

2. A continuació tens unes fotos aèries del Vallès on hi ha representats diferents hàbitats:
a. Quins paisatges hi predominen?
b. Imagina’t un conill que té el cau en aquest bosc. Quines
dificultats pot tenir per menjar?

Boscos i ciutats

c. Imagina’t que una guineu té el cau en aquesta zona
boscosa de la imatge. Quines dificultats pot trobar per
alimentar-se?

Per què és important un medi divers i connectat?
d. Quins paisatges predominen en aquesta fotografia?
e. Ara imagina’t un conill que s’alimenta en aquests
camps. Amb quins problemes es pot trobar en cas
que el vegi un depredador? I en el moment de la
reproducció?
f.

Quines dificultats pot trobar la guineu?

Ciutat i camps
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g. Com és el paisatge d’aquesta imatge?
h. Creus que és un bon ambient perquè hi visqui
un conill? Per què?

i.

I per una Guineu? Per què?
Mosaic de camps i boscos

Pensem una mica més...
3. De vegades, degut a l’activitat humana, els diferents hàbitats queden desconnectats de
manera que els éssers vius no poden anar d’un hàbitat a l’altre. Quines conseqüències pot
portar això per a mamífers com el conill o la guineu?

4. Quines barreres poden dificultar o impossibilitar la connexió dels espais naturals?

Per què és important un medi divers i connectat?
5. Viure connectat o aïllat: què té més futur? Per què és important que els hàbitats estiguin
connectats?

6. Per què és important un medi divers?
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Traguem conclusions...
Escull l’opció més adient:
Les mides dels els espais naturals són importants per garantir-los el
passat/futur. Com més gran / petit sigui aquest espai natural més capacitat té
de contenir éssers vius i d’afrontar les pertorbacions. Tot i això, no només és
important la seva grandària. Per garantir una bona dinàmica, també és
important que els espais naturals estiguin connectats/desconnectats entre ells.

Activitat de síntesi. El paisatge de la comarca.

EL PAISATGE DE LA COMARCA. ACTIVITAT DE SÍNTESI

Recopilem el que hem treballat
Utilitza el Google Earth per fer una visita aèria per la teva comarca. Et recomanem que al mapa
de base hi afegeixis les capes de carreteres, llocs d’interès i d’altres capes que consideris
importants. També pots utilitzar els mapes i imatges dels plafons de l’exposició
Fes una llista dels elements que hi identifiques: boscos, serralades, camps, rius i
rieres, ciutats, pobles, infraestructures, ...
Fes un recull de dades dels percentatges dels usos del sòl de la comarca
Creus que hi ha força diversitat d’espais naturals a la teva comarca? Per què creus
que és important la diversitat d’espais naturals a la teva comarca?
Creus que els espais naturals de la teva comarca estan en bon estat? Per què?
Creus que els espais naturals de la teva comarca estan connectats entre si?
Observes espais naturals o seminaturals aïllats? Quins?

Descriu com és el paisatge de la teva comarca. Per fer la descripció del paisatge de la teva
comarca i el seu estat només cal que redactis un text on s’incloguin totes les respostes de les
preguntes que acabes de contestar.
El paisatge de la meva comarca...
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CADA MOMENT TÉ EL SEU PAISATGE

Passejant pels entorns de les ciutats a diferents èpoques de l’any pots adonar -te que canvia.
Les olors, els colors, els sorolls, la vegetació, les feines del camp són diferents. El paisatge
canvia al llarg de l’any.
1. Fixa’t en les fotografies que tens a continuació. Digues a quina estació de l’any han
estat fetes.
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Cada moment té el seu paisatge
2. A continuació tens una llista de feines del camp. Digues de quina estació de l’any són
típiques.
Sembrar patates

Llaurar el camp de blat

Segar l’ordi

Plantar enciams

Collir tomàquets

Collir el raïm

Collir mongetes del ganxet

Collir pebrot

Sembrar el blat

Posar canyes a les pesoleres

3. A continuació tens un llistat de paraules que es poden relacionar amb cada una de les
estacions de l’any; digues amb quina.
germinar, fred, fructificar, hibernar, brots tendres, calor, gebrada, fulles caduques,
flors, florir, fruit, canícula, borrons, latència, bonança, foscor, cants dels grills,
orenetes.

4. Explica els canvis que se succeeixen en els entorns de la teva ciutat (vegetació, fauna,
camps de conreu...) en cadascuna de les estacions de l’any.

A la primavera...

A l’estiu...

A la tardor...

A l’hivern...
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L’ACTIVITAT HUMANA CANVIA EL PAISATGE

Activitat
1 . Observa les gràfiques següents:
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
250000
Ripollet
200000
Santa Perpètua de
Mogoda

Habitants

150000
100000

Terrassa

50000
0
Anys

a. Què hi ha representat a l’eix de les ordenades (vertical)?

b. Què hi ha representat a l’eix de les abscisses (horitzontal)?

c. De quines poblacions són les dades?

d. Què ens mostra la gràfica?

e. Com ha variat la població al llarg del temps a les tres poblacions?

f.

En quin període s’ha donat el major augment de la població?

L’activitat humana canvia el paisatge

Activitat
2 . Observa aquesta seqüència de mapes del Vallès occidental
Evolució de la urbanització al Vallès

Terrassa

Terrassa

Sabadell

Sabadell

Any 1920

Sabadell

Any 1957

Any 1972

Terrassa

Terrassa

Sabadell

Any 1986
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Terrassa

Sabadell

Any 1992

a. Què representen les taques dels mapes?

b. Com canvien aquestes taques amb el pas del temps?

c. Quant temps passa entre el primer mapa i el següent?

d. Quina diferència en l’evolució de les taques observes entre els mapes?

L’activitat humana canvia el paisatge

Traguem conclusions...
Desprès d’analitzar l’evolució de la població del Vallès i l’evolució de la urbanització
se’ns poden ocórrer preguntes com:
Hi ha alguna relació entre l’evolució de la població a les diferents ciutats vallesanes
i l’evolució de la urbanització. Quina?
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Com pot afectar l’augment de la urbanització en els espais naturals dels entorns de
les ciutat i dels municipis?

IMPACTES SOBRE EL MEDI

Acabem de veure que els habitants de la major part de les poblacions de la regió
metropolitana de Barcelona han augmentat considerablement en aquestes darreres dècades.
Aquest augment de població a provocat un augment de la urbanització.
Se t’acut quines conseqüències sobre els entorns de la ciutat pot provocar aquest augment de
població? Vegem-ho...

Activitat
A continuació tens un seguit de fotografies. Quin impacte ambiental hi observes? Escriu sota
de cada impacte una frase breu que el descrigui.
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Impactes sobre el medi

Activitat
Relaciona cada un dels impactes amb una conseqüència sobre el medi.
Línia d’alta tensió
Autopista
Abocament al sòl

Contaminació del medi

Abocament a l’aigua
Tanques d’horts marginals

2
Disminució dels espais naturals

Extraccions d’àrids
Terraplens
Construccions aïllades

Fragmentació dels espais naturals

Activitat
Pensa en les activitats que has fet al llarg d’aquesta setmana i fes una llista. A continuació,
indica quines conseqüències sobre el medi poden tenir.

