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1. Presentació
Una guia didàctica per apropar-se al riu
El riu Ripoll és l’àmbit de Sabadell que presenta una major diversitat biològica. Fa 10 anys
que s’hi duu a terme el projecte «Fes reviure el Ripoll» que vol implicar la ciutadania en la
cura i el manteniment del riu.
Amb aquesta guia es vol facilitar als centres d’ensenyament a implicar-se en aquesta
tasca, aprofitant la proximitat del riu a la ciutat.
Aquesta guia didàctica s’adreça als cicles mitjà i superior de primària amb la intenció de
fomentar el coneixement i l’estima d’aquest entorn natural proper.

L’evolució del riu Ripoll
El riu Ripoll neix i recorre tota la comarca del Vallès Occidental i creua de nord a sud el
terme municipal de Sabadell al llarg de 7 km. Com a riu mediterrani, el Ripoll es
caracteritza per un cabal normalment escàs i per un règim irregular de crescudes, molt
poc freqüents però molt importants. Com va ser el cas de les riuades de 1962, quan el riu
va experimentar una crescuda històrica i va provocar una gran catàstrofe en els barris de
Sabadell construïts al costat del riu, amb més de 700 morts, una de les tragèdies més
grans que han passat mai a Catalunya.
La seva ubicació prop de la ciutat li confereix la singularitat de ser el punt de contacte
entre l'espai urbà i el medi natural. El riu travessa terrenys al·luvials, fet que provoca una
accidentada erosió al llarg del seu recorregut, i ofereix un paisatge molt peculiar de
talussos, cornises i terrasses.
El Ripoll neix al sot del Galí, a la serra de Granera, al municipi de Sant Llorenç Savall, a
640 metres per sobre del nivell del mar, dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l'Obac. Va cap al sud entre les serres del Farell i Sant Llorenç del Munt, passa per Sant
Feliu del Racó, Castellar del Vallès, Sabadell, Barberà del Vallès, Ripollet i Montcada i
Reixac, on s'uneix al Besòs.
Els principals afluents són, el torrent de Canyelles, el de la Tosca (també anomenat torrent
de Colobrers, de Can Moragues o de Can Pagès), el riu Tort, el torrent de Ribatallada o de
Botelles (o Gotelles), la riera de Sant Cugat i el riu Sec, format per la unió dels torrents de
la Batzuca, de la Grípia i de la Riereta.
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La relació del riu amb la ciutat ha estat sempre molt intensa, encara que ha anat variant
amb el temps fins a arribar a una situació de forta contaminació. El riu ha estat aprofitat
durant segles per l'agricultura i posteriorment per la indústria. Per la seva proximitat a la
ciutat, ha estat també un lloc predilecte d'oci dels sabadellencs.
El punt crític, on la relació del riu i la ciutat va esdevenir insostenible, va ser durant el
segle XIX, quan la ciutat es va especialitzar en la producció tèxtil i va situar al costat del
riu les indústries de tints i acabats. Posteriorment, les fàbriques situades al costat del riu
incorporaren unes altres activitats, fonamentalment lligades als processos tèxtils.
La utilització de substàncies més contaminants en els processos industrials durant el segle
XX i una major explotació de l'aqüífer del riu van trencar l'equilibri que durant segles
s'havia mantingut entre la producció agrícola, la indústria, l'oci i els recursos naturals. Les
aigües es van contaminar greument, van aparèixer horts marginals en precàries condicions
d'higiene i les indústries s'ampliaren sense una ordenació prèvia i sense unes mínimes
infraestructures d'urbanització. El territori natural del riu no va poder absorbir l'impacte
humà d'una ciutat, que en vint anys va triplicar la població.
A la dècada dels 1990 es van produir inversions per a adequar les vores del riu i fer
camins per a fer del Ripoll un lloc de passeig. Entre 1999 i 2006, l'Ajuntament de Sabadell,
amb l'ajuda de la UE i l'Agència Catalana de l'Aigua, va invertir 30 milions d'euros per a la
construcció d'una nova estació depuradora amb un cost de 12 milions d'euros, la
depuradora de Cal Piteu. La resta de la inversió es va dedicar a la millora de la qualitat de
l'aigua, amb noves mesures protectores i a la recuperació de camins i de l'entorn
paisatgístic.
L’any 2009 neix impulsat per l’ADENC el projecte de “Fes reviure el Ripoll”, un projecte de
restauració del riu Ripoll al seu pas pel terme municipal de Sabadell, per tal d’aconseguir
la recuperació ecològica, tant de la flora com de la fauna, d’aquest tram del riu Ripoll. Al
mateix temps també suposa un exercici d’educació ambiental in situ, afavorint una major
consciència ciutadana.
Gràcies a aquestes mesures avui dia el riu s’ha recuperat i gaudeix d’un millor estat
ecològic. De mica en mica s’han anat recuperant els boscos de ribera i la fauna ha tornat
al riu. Tot i així encara existeixen molts problemes, com la contaminació, abocaments de
residus, espècies invasores, etc. Si en un futur volem conservar i millorar el riu, encara hi
ha molta feina per fer.

4

2. Orientacions pedagògiques
Aquesta guia didàctica s’adreça als cicles mitjà i superior d’educació primària.

Objectius
L’objectiu general d’aquest taller és conèixer la biodiversitat específica del nostre riu Ripoll
i adoptar comportaments per afavorir el respecte i la seva protecció.
Els objectius específics són:


Conèixer els diferents hàbitats del riu Ripoll.



Descobrir un ocell emblemàtic i representatiu de cada hàbitat.



Identificar alguna espècie vegetal destacable.



Conèixer la presència i problemàtica de les espècies al·lòctones invasores.



Pensar quines problemàtiques pateix el nostre paisatge fluvial.



Descobrir què pot fer cada persona per preservar i millorar el riu.
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Metodologia
La proposta de treball està dividida en 3 fases consecutives. Desenvolupar-les totes
permetrà un major assoliment dels objectius d’aprenentatge.

I. Treball previ a l’aula
Intenció educativa:
- Permetre a l’alumnat conèixer el riu Ripoll i la seva localització.
- Aprendre el significat del concepte hàbitat.
- Identificar els diferents animals del riu.
- Organitzar la sortida de camp.
Nivell: Cicle mitjà i superior de primària.
Temps estimat: 1 hora.
Grup: Classe.
Desenvolupament: Resolució d’uns exercicis curts de forma individual. I un cop acabats,
es farà una posada en comú amb la classe per obtenir les respostes correctes, amb l’ajuda
del professorat.

II. Sortida de descoberta al riu
Intenció educativa:
- Conèixer els diferents hàbitats del riu i algunes de les espècies d’ocells que hi viuen.
- Entendre de quina forma cada espècie està adaptada al seu hàbitat.
- Despertar la curiositat per continuar treballant amb més profunditat els ocells i els
hàbitats on viuen.
Nivell: Cicle mitjà i superior de primària.
Temps estimat: un matí (3 hores).
Grup: grups entre 20 i 30 alumnes.
Desenvolupament: És recomanable realitzar l’activitat amb l’ajuda d’un educador
ambiental o naturalista especialitzat. Es visitaran els diferents hàbitats de la zona per
conèixer les espècies que hi habiten.
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III. Treball posterior a l’aula
Intenció educativa:
- Treball més profund sobre els hàbitats i els ocells vistos a la sortida, incorporant
coneixements de diferents àmbits acadèmics, com la llengua, les matemàtiques, l’anglès i
les ciències naturals.
- Assentament dels diferents conceptes treballats.
- Promoure la reflexió sobre les problemàtiques que pateix l’entorn natural i el rol dels
humans.
Nivell: Cicle superior de primària.
Temps estimat:
desenvolupament.

2

hores

aproximadament,

que

pot

variar

depenent

del

Grup: Grup classe dividit en petits grups.
Desenvolupament: Hi ha 6 propostes de treball diferents per cada hàbitat i ocell
relacionat. Es farà un treball individual o en petits grups d’una d’aquestes propostes. La
idea és que cada grup treballi l’ocell/hàbitat que més interès li hagi despertat. Finalment
fer una posada en comú del treball de cada grup/alumne per compartir els coneixements i
experiència amb la resta de la classe.

IV. Avaluació
Intenció educativa: Aprendre a autoavaluar-se.
Nivell: Cicle mitja i superior de primària.
Temps estimat: 15 minuts.
Grup: Grup classe.
Desenvolupament: Autoavaluació per part de cada un dels alumnes mitjançant una
rubrica, per tal d’observar si s’han assolit els objectius plantejats en el taller.
S’adjunten també altres recursos complementaris per si es vol aprofundir en algun tema
en concret i continuar-hi treballant.
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3. Propostes de treball
A continuació, es presenta cada un dels dossiers amb les solucions i informació
complementària, per si es volen ampliar alguns conceptes. La versió dels dossiers pels
alumnes, es troben a l’apartat d’annexos, a la pàgina web de l’ADENC (educació
ambiental): https://adenc.cat/educacio-ambiental/

* En negreta són les respostes als exercicis plantejats.
* En cursiva correspon a la informació complementària que es pot comentar si es creu
convenient.
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I. Treball previ a l’aula
Abans de realitzar la sortida, és recomanable que es treballin alguns conceptes a l’aula,
per tal d’adquirir alguns coneixements i idees que es treballaran el dia de la sortida. Per tal
de fer aquest treball, oferim aquest dossier de treball previ que es pot treballar a l’escola.
La idea és que de forma autònoma els alumnes treballin aquests conceptes i un cop
acabat es puguin debatre a classe. A continuació hi ha els materials del dossier previ, amb
les respostes i algunes argumentacions i idees ampliades.

Estàs a punt per conèixer el Riu Ripoll?
El Ripoll és el riu que travessa la ciutat de Sabadell. Durant el segle passat, les fàbriques i
l’aigua bruta de les clavegueres van contaminar tot el riu, i així van desaparèixer molts
dels animals i plantes que hi vivien. Fa uns 20 anys es van construir depuradores d’aigua a
tot el riu i, de mica en mica, el riu s’està recuperant. Ara podem gaudir d’un espai molt
agradable a prop de la ciutat per passejar o fer esport gaudint de la natura.

On van les aigües de riu Ripoll?
El Riu Ripoll neix al sot del Galí, dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i
té uns 40 km de longitud. Saps on desemboca el Ripoll?
A) Mar Mediterrani

B) Riu Ebre

C) Riu Besòs

D) Riu Amazones

El Riu Ripoll és un riu que no desemboca directament al Mar Mediterrani, sinó que és un
afluent de la conca del Besòs.
Avui dia encara hi ha algunes activitats que són perjudicials pel riu. De les següents
activitats, quines creus que tenen un impacte negatiu pel riu, i pels animals i plantes que
hi viuen? Marca amb una X només les negatives.

□ Fer fotos dels animals i les plantes del riu
En principi aquesta és una activitat que no hauria de generar cap impacte negatiu en la
comunitat del riu. Tot i així, s’ha d’anar amb compte de no molestar a la fauna ni
malmetre la vegetació. A part compartir els recursos fotogràfics poden ser una bona eina
de difusió i conscienciació de la importància de mantenir el riu en un bon estat ecològic.

X

Passejar amb el gos sense lligar

Els gossos poden arribar a ser un problema pels ocells si no els controlem. Aquests poden
espantar els ocells, fer mal a altres animals i/o destruir els seus nius.
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X

Agafar capgrossos i granotes per tenir-les a casa

Una pràctica habitual de molts nens i nenes és la de caçar granotes o capgrossos quan
van al riu. Les granotes formen part de l’ecosistema fluvial i per tant no s’han d’extreure
del seu hàbitat ni jugar amb elles, ja que se'ls hi poden ocasionar danys greus. Per tant
s’ha de remarcar que aquesta és una pràctica que han d’evitar quan vagin al riu.

X

Alliberar un periquito que fa anys que tenim engabiat a casa.

Moltes de les espècies que es venen com a mascotes no són pròpies del medi natural del
nostre país. Quan s’alliberen a la natura poden passar dues coses. En general, si l’animal
no està preparat per viure en llibertat, aquest pot morir de gana, fred o alguna malaltia.
Per altra banda, si aconsegueix adaptar-se al nou hàbitat, pot provocar molts problemes a
les espècies d’animals i plantes autòctones, competint amb elles per l’aliment i l’espai o
transmetent malalties.

X

Donar de menjar als ànecs i tortugues de la bassa

Donar menjar als animals salvatges pot ser perillós pels animals i també per nosaltres.
Pels animals el fet que els alimentem, pot fer que aquests passin a ser dependents del
menjar que nosaltres els hi donem i deixin de buscar aliment a la natura. A part els
animals es poden acostumar als éssers humans i tornar-se més confiats, fet que els pot
tornar més vulnerables davant la caça furtiva. A més a més, aquesta pràctica pot acabar
sent un problema per les persones, ja que els animals poden perdre la por cap als humans
i que cada cop s’aproximin més a les ciutats per buscar aliment, provocant tota una sèrie
de molèsties i riscos.

□

Penjar caixes niu pels ocells a dalt d’un arbre

La desforestació ha provocat que en la major part dels boscos catalans hagin desaparegut
els arbres madurs amb forats i escletxes perquè s’hi puguin refugiar els ocells. Com que la
regeneració dels boscos és un procés lent, la construcció de caixes nius pot afavorir a
aquelles espècies d’ocells que necessitin fer els nius en forats. Aquesta situació és similar
a les ciutats on els edificis moderns poden dificultar la nidificació d’ocells.

X

Pescar

En general en els rius mediterranis gran part de les espècies autòctones de peixos es
troben en un estat de conservació de vulnerabilitat. Amb la pesca podríem afectar a la
població de peixos autòctons (en el cas del Ripoll del barb de muntanya i la bagra). Per
tant és important que en el riu no es practiqui aquesta activitat, ja que alhora l’augment
de peixos també afavoreix la presència d’altres animals que s’alimenten d’ells.
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Coneixes els hàbitats del riu Ripoll?
Un hàbitat és l’espai on una espècie, sigui animal sigui planta, troba tot allò que necessita
per viure.

Un hàbitat és una zona del territori on viuen organismes sota unes condicions ambientals
concretes. Els hàbitats estan caracteritzats per una sèrie d’organismes adaptats a aquell
hàbitat en concret i en general són les espècies que ocupen aquest hàbitat el que el
defineixen, com per exemple: pinedes de pi blanc, prats alpins, boscos de ribera... En els
hàbitats els organismes hi troben tots aquells elements que hi necessiten per viure.
Hi ha quatre elements bàsics que necessita un animal per sobreviure. Omple el requadre
en blanc amb l’element que falta.
REFUGI

ESPAI

AIGUA

ALIMENT

Al voltant del riu Ripoll hi podem trobar diferents hàbitats. Observant el paisatge del riu
Ripoll posa el número que correspongui als següents hàbitats:
1. Ciutat 2. Talús 3. Bosc de ribera 4. Riu 5. Bassa 6. Horta 7. Bosc
8. Camp de conreu
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Tot seguit, tens dos animals que viuen a prop nostre. Sabries dir quin tipus d’aliment i de
refugi necessita cadascun d’ells?
Les orenetes s’alimenten de … Exclusivament d’insectes. En
concret mosques, mosquits i altres insectes voladors.
i el seu refugi és ... Un niu, que construeixen elles mateixes
amb fang, saliva i/o palla (segons l’espècie), adossats en
construccions humanes com parets, sota balcons o porxos,
masies, cases velles, etc.
ORENETA

L’oreneta és un ocell migrador que nidifica a Catalunya durant els mesos d’estiu. Les
orenetes són unes grans consumidores de mosques i mosquits. Una sola oreneta pot
arribar a consumir més de 850 d’aquests insectes al dia. Això les fa uns ocells perfectes
per controlar les poblacions de mosquits que generen tantes molèsties en els mesos
d’estiu. Com que és una espècie que ens aporta uns grans beneficis, és molt important
protegir-la.

Els conills s’alimenten de … Diferents tipus de plantes Són
herbívors i mengen una gran varietat de plantes. En
general prefereixen les plantes herbàcies, però també es
poden alimentar de fulles, fruits i escorça d’arbres i
arbustos. Tenen una dieta bastant àmplia i que varia
segons la disponibilitat d’aliment.

CONILL

I el seu refugi és ... El cau que construeixen sota terra,
preferiblement sota les arrels d’arbres i arbustos, ja que
els hi dóna major protecció davant de possibles
depredadors.

El conill és un mamífer herbívor que sobretot s’alimenta d’herbes. Existeix el fals mite que
els conills s’alimenten de pastanagues, però és fals. Tot i que en poden menjar, aquestes
no són massa saludables per ells, i en general, prefereixen les fulles i no l’arrel d’aquest
tubercle.
Una altra curiositat del conill és que es poden alimentar dels seus propis excrements. Això
ho fan perquè amb una sola digestió no assimilen tots els nutrients i els tornen a ingerir
per tal d’optimitzar els recursos. Aquesta pràctica s’anomena cecotròfia.
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Quins ocells podem trobar al riu?
Al Riu Ripoll hi podem trobar molts animals diferents però els
més fàcils de veure són els ocells. Quines espècies d’ocells
creus que trobarem al riu?
Bernat pescaire, ànec coll verd, martinet blanc, blauet,
cabusset, corriol petit, polla d’aigua, trist, rascló,
abellerol, colom, tudó, corb, garsa, oriol, teixidor, pitroig, rossinyol bord, tórtora turca, falcó pelegrí, gavià
argentat, gavina vulgar, mussol comú, cotorra de pit
gris, pardal comú, oreneta, aligot, puput, perdiu,
cadernera, cruixidell, cogullada, estornell, gafarró,
bitxac comú, corb marí gros, gaig, picot verd, bruel,
mallerenga carbonera, raspinell...

?

* No és necessari treballar tots aquests ocells a classe. Només que sonin alguns noms, ja
que alguns d’ells poden aparèixer durant la sortida.
Anota també 3 espècies d’animals que no siguin ocells.
Conill, esquirol, ratolí de bosc, porc senglar, guineu, teixó, eriçó, visó americà,
musaranya, granota verda, reineta, gripau corredor, tòtil, salamandra, tortuga
de rierol, tortuga de florida, serp d’aigua, sargantana…

* Aquests són alguns dels animals més comuns que es poden trobar al riu Ripoll.
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Què s’ha de portar a la sortida?
El material que cada alumne haurà de portar a la sortida és:


El dossier de la sortida. Aquest material estarà penjat a la pàgina web de l’ADENC
(https://adenc.cat/educacio-ambiental/), des d’on es poden descarregar els
dossiers.



Prismàtics. L’ADENC facilitarem prismàtics per poder observar els ocells. Com que
segurament no n’hi haurà per tots els alumnes és recomanable que si en tenen, en
puguin portar de casa.



Carpeta o suport per escriure.



Estoig: llapis, goma d’esborrar, màquina de fer punta...



Calçat còmode per caminar per la natura.



Roba per la pluja.



Gorra si fa calor / Gorro si fa fred.



Esmorzar.



Cantimplora amb aigua.



Moltes ganes d’aprendre i passar-ho bé.

Cal tenir en compte:
· El dia de la sortida és:
· Hora de sortida:
· Hora de tornada:
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II. Sortida de descoberta al riu
Aquest dossier servirà de guia de la sortida que es realitzarà al riu Ripoll. Aquesta activitat,
dinamitzada per un educador/a ambiental, consistirà a visitar els diferents hàbitats
presents a la zona i conèixer les espècies que habiten en cada un d’ells, en concret els
ocells. Amb l’objectiu que els/les alumnes coneguin la importància que tenen els hàbitats
pels diferents animals i plantes que hi viuen, i despertar la curiositat per continuar
treballant amb més profunditat els ocells i els hàbitats on viuen.
Abans de començar la sortida caldrà fer una petita introducció sobre el Riu Ripoll:

El riu Ripoll neix a la serra de Granera, al municipi de Sant Llorenç Savall dins el Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Discorre en direcció sud entre les serres del
Farell i Sant Llorenç del Munt, passa per Sant Feliu del Racó, Castellar del Vallès, Sabadell,
Barberà del Vallès, Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac, on s’uneix al Besòs.
Els principals afluents són, per l’esquerra, el torrent de Canyelles, el de la Tosca (també
anomenat torrent de Colobrers o de Can Pagès) i el Riutort; i, per la dreta, el torrent de
Botelles o de Ribatallada, el Riu Sec i la riera de Sant Cugat.
El Ripoll recull les aigües de les pluges de la part oriental del Massís de Sant Llorenç del
Munt, i desemboca al Besòs, que acabarà desembocant al mar Mediterrani, on l’aigua
s’evaporarà per tornar a caure en forma de pluja més endavant. Té una longitud de
39.2Km, dels quals 7.4 pertanyen a Sabadell.
El Ripoll, com la majoria de rius, era utilitzat com una claveguera a aire obert. Al voltant hi
havia fàbriques que hi abocaven residus, i també hi anaven a parar les aigües residuals de
Sabadell, Castellar i tots els pobles per on passa el Ripoll. El Ripoll era un riu molt brut. La
gent no hi anava a córrer o a passejar. No era còmode, el riu feia pudor i era lleig.
Aquesta situació de mica en mica va anar canviant. La gent va començar a creure que el
riu podia ser un lloc bonic d’on se’n podia treure molt profit. A partir d’aquí amb la
instal·lació de depuradores, control als abocaments de residus tant de les aigües del
clavegueram com de les indústries del voltant, i de la reconstrucció dels camins, es va
aconseguir que el Ripoll tingués l’estat que té ara. Però, és correcte aquest estat?
Les diferents activitats de la sortida estan diferenciades amb els símbols següents segons
la seva tipologia:
Observa el teu voltant a simple vista o amb els prismàtics.
Realitza l’exercici indicat
Amplia el teu coneixement
Investiga, observa i escriu
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1. Els diferents hàbitats de Sabadell
Què és un hàbitat?
L’àmbit on cada espècie en particular (planta o animal) troba tot allò que li cal per viure,
és a dir: Aigua, aliment, refugi i espai.

El concepte d’hàbitat ja s’haurà treballat anteriorment a classe amb el dossier de Treball
previ a l’aula. Potser cal recordar el concepte Cal fer èmfasi i remarcar els 4 requeriments
que necessiten les espècies. Recordem també quins hàbitats podíem trobar al Ripoll: Bosc,
riu, bosc de ribera, talús, bassa, horta, camp de cultiu i ciutat.

Per on passarem?

Es farà una ruta circular pel riu Ripoll per tal de visitar els diferents hàbitats presents al riu
i intentar veure els ocells associats a cada un d’ells. A cada un dels hàbitats es farà una
parada per tal de fer les explicacions i activitats proposades al dossier.
Punt de sortida: Barri de Can Puiggener de Sabadell
Distància: 2 quilòmetres
Durada aproximada: 3 hores
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2. El BOSC on s’amaga el gaig
El bosc és un conjunt d’arbres més o menys abundant. Poden ser arbres més alts o més
baixos, de fulla caduca o de fulla perenne, d’una sola espècie o de moltes. Els boscos de
Sabadell són en gran part de fulla perenne, formats per l’alzina o el pi blanc.

Coneixes el gaig?
El gaig és un ocell de la família dels còrvids, de la
mateixa família que els corbs, però amb uns colors més
vistosos (marró, negre, blanc i blau).
És curiós el paper que fa el gaig ajudant a la resta
d’organismes (animals i plantes) que habiten el bosc. En
veure alguna amenaça el gaig fa un crit molt característic
que els altres animals han après a identificar com a
alarma.
Per altra banda ajuda a les plantes perquè enterra els fruits d’algunes plantes (sobretot
aglans de les alzines i roures) per poder-se’ls menjar a l’hivern. Tot i així, no pot menjar
tots els fruits que enterra. Molts dels fruits que no es pot menjar acaben germinant i
poden acabar sent nous arbres. Per tant es pot dir que el gaig té un paper actiu en la
reforestació de molts boscos.

Coneix el bosc mediterrani.
La major part dels boscos que trobem a Sabadell són boscos mediterranis. Aquests són
boscos atapeïts, on podem trobar abundants arbres, arbustos, herbes i enfiladisses.
Senyala aquests diferents tipus de vegetació a la imatge:

ARBRE

LIANES

ARBUST

HERBES
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Els arbres més característics dels boscos mediterranis són el pi blanc i l’alzina. Aquests són
uns boscos que solen resistir episodis de sequera típics del clima mediterrani. Com que els
incendis són força freqüents en les zones de clima mediterrani, moltes d’aquestes plantes
també presenten mecanismes de defensa davant del foc. Per exemple, el pi blanc té unes
pinyes que al cremar-se exploten alliberant les llavors i allunyant-les del foc. O les alzines
sureres que tenen una escorça molt gruixuda i resistent que les protegeix de les flames.

Un altre habitant del bosc. El porc senglar.
El senglar és un animal molt típic del bosc mediterrani. No són fàcils d’observar durant el
dia però podem saber fàcilment per on es mouen perquè deixen molts senyals: furgades,
petjades, arbres fregats amb fang i pèls enganxats.

Els senglars furguen contínuament el terra per trobar-hi aliment. Remouen el sòl de forma
considerable. El rastre que deixen un cop furgat el terra és molt evident, zones amb el
terra tot aixecat, com si hagués vingut algú amb una aixada a buscar-hi coses enterrades.
Les petjades de senglar són molt característiques. En les seves peülles hi podem veure 4
dits. 2 dels quals queden molt marcats a les petjades, que són els dits utilitzats per
recolzar-se i desplaçar-se. Els altres dos, són laterals, i només es veuen en petjades en
substrat tou.
Els senglars no poden suar, llavors es banyen contínuament per refrescar-se i, si hi ha
fang, l’utilitzen també per desparasitar-se. Un cop s’han rebolcat en el fang, s’eixuguen en
arbres, que queden llisos i amb pèls i fang.
Actualment els senglars s’han convertit en un problema a causa de la seva proliferació.
S’han acostumat a passejar per entorns urbans. Han après a trobar-hi aliment i han vist
que és molt abundant. A més, no tenen cap depredador, així que la població de senglar
ha augmentat considerablement. És molt important i hem de tenir present que són
animals salvatges, no podem donar-los menjar si ens els trobem, ja que els acostumaríem
a l’ésser humà, i contribuiríem a augmentar el problema.
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3. La BASSA on neda el cabusset
Aquesta bassa no és natural. Forma part d’un sistema de tractament d’aigües residuals
anomenat tractament terciari. És com una depuradora a l’aire lliure. A la bassa hi ha
plantades espècies vegetals autòctones com el canyís i la boga. Les arrels d’aquestes
plantes actuen com a filtre de depuració natural. Això fa que aquesta bassa sigui un
hàbitat molt important per a molts animals, tant pel refugi i aliment que donen les plantes
com perquè sempre té aigua i és estancada sense corrents forts. Tot i així, al ser artificial
genera alguns problemes, per exemple, les lones negres que tenen al voltant. La majoria
de mamífers van a les basses i estanys a veure aigua, en aquesta bassa, els mamífers han
de vigilar molt per no relliscar en les lones. Per tal de solucionar-ho hi ha col·locada una
rampa de fusta a l’aigua per tal que els animals puguin sortir.

Coneixes el cabusset?
El cabusset és molt petit, sembla un pollet d’un
ànec, però no és ni un pollet ni tampoc és un ànec.
Pot estar molta estona bussejant dins de l’aigua
mentre busca aliment. A més, també ho pot utilitzar
com a mecanisme de defensa per amagar-se dels
depredadors o per escapar-se.
El seu niu és molt curiós. Per evitar que s’inundi quan s’omple la bassa, fa un niu flotant,
que puja i baixa amb el nivell de l’aigua.

Aprèn a reconèixer les tortugues de la bassa.


La tortuga de Florida té les galtes de color vermell. És una espècie al·lòctona
invasora i és molt abundant.



La tortuga de rierol és de colors més discrets. És una espècie autòctona i és
poc abundant.

La tortuga de florida causa molts problemes als ecosistemes aquàtics europeus. És una
espècie molt agressiva i molt resistent. Aquesta espècie està posant en perill altres
espècies autòctones com és la tortuga de rierol. La seva dispersió és deguda, a banda de
la seva alta capacitat reproductiva, als alliberaments que en fa la gent que les té a casa.
Molta gent compra aquestes tortugues quan són molt petites, i un cop es fan grans (que
se’n fan, i molt) se’n cansen i les alliberen al medi natural, ocasionant els problemes
esmentats.
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Una benzinera peculiar.
Totes les zones humides (basses, aiguamolls, llacunes...) són molt importants per les aus
migratòries. Aquí poden descansar, menjar i carregar-se d’energia per poder seguir amb el
seu viatge. Fan la mateixa funció que les benzineres quan marxem de vacances amb
cotxe.
Les aus migratòries no viuen sempre al mateix lloc. Cada any es desplacen milers de
quilòmetres per trobar els millors llocs on poder alimentar-se i amb les millors condicions
ambientals possibles. En general, a la tardor les aus es mouen en direcció sud, per tenir
un hivern més càlid, i a la primavera, van en direcció nord per buscar un estiu més fresc.
Com hem dit, les aus fan molts quilòmetres en els seus desplaçaments. En fan tants que
necessiten descansar a mig camí per poder arribar sans i estalvis a les seves destinacions.
Les zones humides són un molt bon lloc on poder descansar menjar i recuperar-se fins a
estar llest per tornar a emprendre el viatge.

Descobreix els companys de la bassa.
Observa els animals que viuen a la llacuna artificial. Fixa’t bé en la mida, la seva forma i
els colors. Quantes espècies diferents ets capaç d’identificar? Encercla aquelles que hagis
detectat.
A continuació hi ha un llistat d’alguns ocells juntament amb la seva imatge. L’activitat
consistirà en què durant tot el trajecte de la sortida els ocells que s’observin se senyalin en
el llistat. Tot i que els ocells que apareixen són els més comuns, és possible que en
puguem observar d’altres. En aquests casos, es poden anotar al final de la llista i un cop a
classe buscar més informació i buscar la seva imatge. Els ocells que es treballen en
concret en cada un dels hàbitats, tot i que és molt segur que els veiem, no apareixen, ja
que es treballen més a fons en el seu apartat.
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ÀNEC COLLVERD

POLLA D’AIGUA

CUERETA BLANCA

BLAUET

GARSA
TRIST

MARTINET BLANC

ORENETA VULGAR

XORIGUER

TUDÓ
GAVINA VULGAR
ALIGOT

Altres: ......
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4. El TALÚS on fa el niu l'abellerol
Els talussos són tallats del terreny. Poden ser més inclinats o menys. Al Ripoll prenen
molta importància a l’hora d’entendre el seu paisatge. Aquests talussos són totalment
verticals i de molta altura. En ser tan verticals les plantes no el poden colonitzar, per això
es veuen pelats o amb molt poca vegetació. Els talussos són molt utilitzats per la fauna,
sobretot aus com a refugi, ja que és un lloc de difícil accés pels depredadors.

Coneixes l’abellerol?
L’abellerol és un ocell molt cridaner pels seus colors, es diu
que té tots els colors de l’arc de Sant Martí. Inclús té l’ull de
color vermell! És un ocell que viu en colònies, i rarament
se’l veu sol.
El seu principal aliment són les abelles i les vespes, però
també caça altres tipus d’insecte.
L’abellerol és un dels ocells migradors que hem parlat
abans. Arriba aquí a la primavera, i a la tardor se’n va més
avall del Sàhara per a passar la primavera.

Descobreix la diversitat del talús.
Si et fixes en el talús del teu davant, pots veure uns forats ben rodons. Són els nius que
han excavat els abellerols per criar els seus pollets. Podries comptar quants nius hi ha?

Amb les dades obtingudes, si és de l’interès de la classe, es pot fer algun exercici com a
treball posterior a l’aula.

A l’abellerol li estan prenent el menjar.
Sabies que ha arribat una nova espècie de vespa provinent d’Àsia? És la Vespa asiàtica, i
la seva dieta són abelles en un 80%. És una vespa més gran que la vespa que estem
acostumats a veure aquí. Però igualment, aquí tenim vespes igual de grans o més que
l’asiàtica. Com la vespa xana (Vespa cabro) o la Vespa de Galet (Megascolia maculata).
La vespa asiàtica és una espècie invasora procedent del sud-est asiàtic. A Catalunya es va
observar per primer cop l’any 2012 a l’Empordà. Actualment ja s’ha expandit per bona part
del territori i ja se’n poden veure inclús per Sabadell.
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La vespa asiàtica és una espècie depredadora de molt èxit. S’alimenta principalment de
nèctar, mel i fruits, però caça abelles i altres insectes per alimentar les seves larves. La
seva arribada pot comportar un declivi de les espècies autòctones, i l’abellerol es pot
quedar sense abelles per menjar.
En la següent imatge apareix un dibuix a escala d’algunes d’aquestes vespes per fer-se a
la idea de la mida d’aquests animals.

Com es pot observar a la imatge la vespa asiàtica és molt més gran a la vespa comuna,
però tot i així la vespa xana que és una espècie autòctona és més gran, i per tant hem
d’intentar de no confondre-les a l’hora d’identificar-les.
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5. El RIU on pesca el bernat pescaire
Els rius són corrents d’aigua més o menys continus que neixen a les muntanyes, travessen
un territori i acaben desembocant en el mar o en un altre riu. Quan desemboquen en un
altre riu s’anomenen afluents. El Ripoll per exemple és un afluent del riu Besòs. Un riu es
diferencia d’un torrent o una riera perquè en aquests només hi circula aigua de forma
puntual, sobretot a l’haver-hi fortes precipitacions, mentre que en el riu acostuma a
baixar-hi aigua durant tot l’any.
Aquest és un hàbitat indispensable per alguns animals que viuen exclusivament en aigües
corrents d’aigua dolça, com per exemple peixos i amfibis, però també animals més
grossos com alguns mamífers. També molts altres animals que viuen en hàbitats veïns
com els boscos i camps de tant en tant també van al riu per beure.
Els rius, però són uns hàbitats molt sensibles. De fet els sistemes d’aigües dolces
continentals són uns dels ecosistemes més amenaçats en l’àmbit global (per exemple per
la contaminació, la sequera, espècies invasores...) i per això és important cuidar-los.

Coneixes el bernat pescaire?
El bernat pescaire és l’ocell més gran del riu Ripoll. Mesura gairebé
un metre d’alçada i d’extensió amb les ales obertes fins a 1,75 m.
Està especialitzat en pescar i per això té un coll, un bec i unes
potes tan llargues. El veiem sovint aturat dins l’aigua esperant
pacientment que passi un peix.
Com a curiositat el seu nom pot portar molts cops a confusió, ja
que la seva traducció al castellà es garza real. En canvi en català
una garsa és una altra espècie d’ocell de la família dels còrvids,
urraca amb castellà.
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Construeix la xarxa tròfica del riu.
A continuació tens alguns exemples de diferents organismes que viuen al Riu Ripoll. Indica
mitjançant fletxes de què s’alimenten aquests organismes.

Per introduir el concepte de xarxa tròfica, es pot resumir dient que és un esquema de les
relacions d’alimentació que existeixen entre els animals i plantes d’un ecosistema. Un
animal es pot alimentar de plantes o altres animals i alhora ell també serveix d’aliment per
altres organismes. Comentar també que hi ha diferents tipus d’alimentació: autòtrofs
(productors primaris) (plantes i algues), herbívors, carnívors i descomponedors (matèria
orgànica morta).

Saps quins animals són un dels millors indicadors de l’estat
del riu?
Els macroinvertebrats són petits animals sense esquelet intern que viuen a l’aigua dolça.
Per exemple: larves de mosquit, de libèl·lula i caragols d’aigua. Com que aquests animals
són molt sensibles a la contaminació permeten que puguem saber l’estat de salut del riu
segons les espècies que hi trobem.
Es consideren uns molt bons bioindicadors, ja que ens donen molta informació de l’estat
biològic de les aigües. Els podem trobar en diferents espais del riu: sota les pedres, enmig
de la vegetació, en aigües calmades, ràpids, i fins i tot caminant per la superfície com el
sabater. Molts macroinvertebrats són les formes larvàries d’insectes que en fer la
metamorfosi surten a la superfície, com les mosques i mosquits que s’han anomenat
anteriorment. Els projectes d’investigació i les entitats que fan un seguiment de l’estat
ecològic dels rius molts cops utilitzen els macroinvertebrats per obtenir pistes de com està
l’aigua del riu. Aquest és un procés bastant simple a l’abast de tothom i que fins i tot es
pot realitzar en tallers amb escoles.
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6. BOSC DE RIBERA on canta el rossinyol bord
Coneixes el rossinyol bord?
És un ocell petit de color marronós, difícil de veure,
que viu en zones humides amb molta vegetació,
com els boscos de ribera. Tot i així el podem
reconèixer fàcilment pel seu cant que és molt
característic. El podem trobar tot l’any perquè és un
ocell sedentari, és a dir, que no acostuma a migrar.
Es diu rossinyol bord perquè el seu cant és
semblant al rossinyol comú, però més curt i sec.
Per escoltar el cant d’aquest ocell es pot utilitzar
l’enllaç següent:
https://www.xeno-canto.org/species/Cettia-cetti

La vegetació al bosc de ribera.
El bosc de ribera és un hàbitat format per vegetació que creix molt a prop del riu.
Algunes de les espècies més abundants que podem veure al riu Ripoll són els pollancres
(Populus nigra) i la canya (Arundo donax) (invasora). A continuació aprèn a diferenciar
aquestes plantes i dibuixa-les.

La vegetació dels boscos de ribera està formada per vegetació molt adaptada a viure prop
dels rius. Són plantes que necessiten una gran quantitat d’aigua i que presenten un
sistema d’arrels molt resistent i fusta flexible per resistir els episodis on l’aigua baixa amb
molta força.
Com a curiositat, la canya, també es pot anomenar canya americana tot i que és d’origen
asiàtic.
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El bosc de ribera un hàbitat ideal per moltes espècies.
El bosc de ribera és un lloc fresc i amb ombra perfecte perquè molts animals hi puguin
viure o refugiar-se.
Per les espècies aquàtiques la presència del bosc de ribera també és beneficiosa, ja que
aquest fa ombra, mantenint les aigües més fresques i afavorint la presència d’algunes
espècies. Les arrels d’aquests arbres que entren amb contacte amb l’aigua també
esdevenen un molt bon refugi pels peixos.

Investiga com està el bosc de ribera.
Comenta amb els teus companys els elements que observis i que consideris que són
perjudicials per al bosc de ribera i els animals que hi viuen.
Els alumnes han de fer un exercici d’observació i deducció, i poden apuntar les seves
opinions. Més endavant es poden treballar aquestes idees a classe.
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7. La CIUTAT on cria el Ballester
Coneixes el ballester?
El ballester és un ocell migrador que marxa a Àfrica
durant l’hivern. Fa els nius a la ciutat, aprofitant les
escletxes i forats dels edificis. Té les ales llargues i
estretes i per això pot volar molt alt i ràpid. A nosaltres
ens ajuda molt perquè menja una gran quantitat de
mosquits durant l’estiu.
Observant com volen podem saber quin temps farà, ja
que quan està a punt de ploure acostumen a volar més
baix. A més a més, quan està migrant, és capaç de
dormir mentre està volant.

Vols ajudar els ocells que hem vist a l’excursió?
Els ocells de Sabadell ens han ajudat a conèixer els diferents hàbitats del riu Ripoll. Ara,
entre tots i totes, podeu decidir quin d’aquests us ha agradat més, per així poder
continuar treballant a classe i aprendre coses que podeu fer per tal d’ajudar aquests llocs i
els animals que hi viuen.
En aquest punt de la sortida els alumnes poden escollir l’hàbitat, relacionat amb l’ocell,
que més els hi hagi agradat. La idea és poder continuar treballant aquest hàbitat en un
treball posterior a classe per poder saber-ne més.

Explica’ns què t’ha semblat la sortida.
Quin és l’ocell que més t’ha agradat o sorprès? Digues per què?

Què és el que més t’ha agradat de l’excursió d’avui?

Creus que el riu està ben conservat?
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III. Treball posterior a l’aula
En aquesta part es treballaran amb més profunditat els hàbitats i ocells vistos a la sortida,
incorporant coneixements de diferents àmbits, com la llengua, les matemàtiques, l'anglès i
les ciències naturals. En treballar conceptes més complexos, aquesta part està destinada
pels cursos de 5è i 6è de primària. La proposta és que de forma individual o per grups, es
treballin l’hàbitat i l’ocell que més hagi cridat l’atenció i que un cop finalitzat el treball es
pugui exposar per compartir els coneixements amb la resta de la classe. De forma
complementària, també s’adjunten recursos complementaris, que poden ser d’interès. La
durada d’aquesta part del taller pot ser variable, depenent de l’interès de la classe. Com a
treball definitiu es pot fer un pòster o una presentació oral.
Aquests materials estan organitzats en fitxes diferents específics per cada ocell i hàbitat
diferents. A continuació, tractem cada una de les fitxes:
· El BOSC on s’amaga el gaig
· La BASSA on neda el cabusset
· El TALÚS on fa el niu l’abellerol
· El RIU on pesca el bernat pescaire
· El BOSC DE RIBERA on canta el rossinyol bord
· La CIUTAT on cria el ballester
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·El BOSC on s’amaga el gaig
Després de la sortida al riu Ripoll ja coneixes millor els hàbitats que hi ha a la ciutat
de Sabadell. Pel que sembla l’hàbitat que més et va agradar va ser el bosc on viu el
gaig. Ara et proposem que aprenguis una mica més d’aquest magnífic animal i del
seu hàbitat i així també puguis ajudar a protegir-lo.

Recordes els habitants i els problemes del bosc?
· Per començar, cal que recordis algunes de les coses que vam parlar a la sortida.
Per fer-ho, busca en la sopa de lletres les següents paraules:
alzina/senglar/esquirol/picot/foc/residus.

Un cop trobades les paraules, col·loca-les en el text següent:
Els arbres més típics del bosc mediterrani són el pi i l’ALZINA. Alguns dels mamífers
més comuns del bosc són el SENGLAR i l’ESQUIROL. A part del gaig, hi ha altres
ocells que fan el niu al bosc, com per exemple el PICOT verd. Si volem protegir el
bosc, és molt important que el respectem, i per tant, que no hi fem FOC, i no hi
tirem RESIDUS.
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Aprèn a reconèixer el gaig
Segur que ara, després de la sortida, ja saps reconèixer el gaig, però, en recordes
tots els colors? A continuació tens un dibuix del gaig sense colors i una descripció de
l’ocell en anglès. Llegeix atentament la descripció del gaig, que en anglès es diu
“jay”, i pinta la imatge amb els colors indicats.

The jay is a colorful bird. Its face is white with a black stripe. It has a long black
beak. Its eyes are black with a blue eye-ring. In general, its wings are black, but it
has some white feathers and its back has blue and black strips. The rest of the body
is light brown except for the tail, which is black, and the bottom part of the belly,
which is white.

Com s’ho fa el gaig per menjar?
El gaig és un animal omnívor, és a dir menja una gran varietat d’aliments diferents:
fruites, llavors, insectes, petits mamífers, ous... Durant els mesos de tardor, però,
s’alimenta sobretot d’aglans. A més a més el gaig durant els mesos de tardor
emmagatzema una gran quantitat d’aglans, enterrant-los sota a terra, per tenir
reserves per l’hivern i alimentar els pollets a la primavera.
· Si sabem que un gaig acostuma a enterrar 50 aglans en un dia, quants aglans
emmagatzemarà durant els tres mesos de tardor?
Resultat: 4500 aglans
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· En cada viatge el gaig acostuma a transportar 4 aglans. Sabries dir quants viatges
ha de fer el gaig en un dia per emmagatzemar aglans?
Resultat: 12-13 viatges
· El gaig utilitza algunes pistes per trobar els aglans que enterra, com per exemple
pedres i troncs. Tot i així, com que enterra tants aglans no sempre se’n recorda d’on
estan tots, i molts acaben germinant i es transformen amb alzines. Calcula quants
aglans acaben sent alzines, si sabem que el gaig només es menja 3375 dels aglans
que ha emmagatzemat.
Resultat: 1125 alzines

Què en penses del senglar, un altre habitant del bosc?
Ara que ja ets especialista amb el bosc què ens podries dir d’alguns dels animals que
hi viuen? Per exemple, què en saps del senglar un dels animals més nombrosos del
bosc? Què menja, on viu, quines són els seus costums...? (A partir del que s’ha
treballat i el següent vídeo, respondre a la pregunta que es planteja)
El senglar:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/besties/el-porc-senglar/video/5558717/
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· La BASSA on neda el cabusset
Després de la sortida al riu Ripoll ja coneixes millor els hàbitats que hi ha a la ciutat
de Sabadell. Pel que sembla l’hàbitat que més et va agradar va ser la bassa on viu el
cabusset. Ara et proposem que aprenguis una mica més d’aquest magnífic animal i
del seu hàbitat i així també puguis ajudar a protegir-lo.

Recordes els habitants i els problemes de la bassa?
· Per començar, cal que recordis algunes de les coses que vam parlar a la sortida.
Per fer-ho, busca en la sopa de lletres les següents paraules: canyís/polla
d’aigua/inundades/migradors/tortuga de florida/collverd.

Un cop trobades les paraules, col·loca-les en el text següent:
La bassa és el refugi de molts ocells, com el cabusset, la POLLA D’AIGUA o l’ànec
COLLVERD. El CANYÍS, una planta típica de zones INUNDADES, permet que
molts ocells puguin amagar-se o fer-hi el niu. Altres animals d’aquest hàbitat són les
tortugues de rierol, i una espècie invasora, la TORTUGA DE FLORIDA.

33

Aprèn a reconèixer al cabusset
Segur que ara, després de la sortida, ja saps reconèixer el cabusset. A continuació
tens un dibuix d’un cabusset, que en anglès es diu “little grebe”, sense colors i una
descripció de l’ocell en anglès. Llegeix atentament la descripció del cabusset i pinta la
imatge corresponent amb els colors indicats.

The little grebe has a very simple coloration. It has a black head and a black beak
with some small white areas at its end and beginning. The eyes are dark brown and
the neck is reddish brown. It has a black back and a brown breast and belly. Finally it
has a white tail.

Les tortugues de la bassa
A la bassa hi viuen dues espècies de tortuga. Una d’elles la tortuga de Florida és una
espècie exòtica invasora. Aquesta es venia com a mascota, i molta gent quan la
tortuga es feia grossa no sabien què fer amb ella i les abandonaven a la natura. A la
llarga, aquestes tortugues han ocupat molts rius, llacs i basses, i avui dia les podem
trobar pràcticament per tot el territori.
· La tortuga de rierol, la tortuga autòctona del riu, fa 2 postes d’ous a l’any. En cada
posta pon 4 ous, dels quals només 3 acaben naixent tortugues. Si s’allibera una
parella (un mascle i una femella) de tortugues de rierol a una bassa i es
reprodueixen, quantes tortugues de rierol hi haurà a la bassa al final de l’any?
Resultat: 8 tortugues, 6 cries i 2 adults
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· Per altra banda, la tortuga de Florida, una espècie exòtica, fa 3 postes a l’any. En
cada posta pon 6 ous, dels quals només 2 acaben naixent tortugues. Si de la mateixa
manera, s’allibera una parella (un mascle i una femella) de tortugues de Florida a
una bassa i es reprodueixen, quantes tortugues de Florida hi haurà a la bassa al final
de l’any?
Resultat: 8 tortugues, 6 cries i 2 adults
· Quina diferència observes entre les dues espècies de tortuga, l’autòctona i
l’exòtica?
Resposta oberta: Remarcar que tot i que el resultat final és el mateix, en
general la natalitat per posta és major en les tortugues autòctones, tot i
que les de Florida fan més postes a l’any i per això acaben tenint resultats
similars.

Tu què en penses de la bassa i dels animals que hi viuen?
L’alliberament d’animals domèstics a la natura pot generar molts problemes. A la
bassa del riu Ripoll tenim alguns d’aquests animals com la tortuga de Florida. Quins
problemes creus que estan generant aquests animals a la bassa? Quina penses que
és la solució? (A partir del que s’ha treballat i el següent vídeo, respondre a
la pregunta que es planteja)
El problema amb les tortugues exòtiques:
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/alliberament-de-tortugues-destany/video/
4039810/
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· El TALÚS on fa el niu l’abellerol
Després de la sortida al riu Ripoll ja coneixes millor els hàbitats que hi ha a la ciutat
de Sabadell. Pel que sembla l’hàbitat que més et va agradar va ser el talús on viu
l’abellerol. Ara et proposem que aprenguis una mica més d’aquest magnífic animal i
del seu hàbitat i així també puguis ajudar a protegir-lo.

El talús i les seves problemàtiques.
· Per començar, cal que recordis algunes de les coses que vam parlar a la sortida.
Per fer-ho, busca en la sopa de lletres les següents paraules:
autòctona/mussol/vespa/elèctriques/paret/residus.

Un cop trobades les paraules, col·loca-les en el text següent:
Els talussos són les dues PARETS situades a les dues bandes del riu. En els talussos
hi podem veure alguns forats on viuen els abellerols, però també altres animals com
el
MUSSOL comú. L’abellerol s’alimenta sobretot d’abelles, de la vespa
AUTÒCTONA i també de la VESPA asiàtica. Alguns dels problemes que s’observen
en el talús són els abocaments de RESIDUS i les torres ELÈCTRIQUES, que són
perilloses pels ocells.
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Aprèn a reconèixer l’abellerol
Segur que ara, després de la sortida, ja saps reconèixer l’abellerol, però, en recordes
tots els colors? A continuació tens un dibuix de l’abellerol sense colors i una
descripció de l’ocell en anglès. Llegeix atentament la descripció de l’abellerol, que en
anglès es diu “European bee-eater”, i pinta la imatge amb els colors indicats.

The European bee-eater is the most colourful bird we have in Europe. It has a black
beak that continues with a black stripe that crosses all the face. The eyes have a red
eye-ring. It has a white front and a red head. The throat is bright yellow and it has a
black necklace. The upper part of the wing is green, the central part is red and the
bottom part is dark blue with a black stripe at the end of the wing. The tail is also
dark blue. The back is yellow and the breast is light blue.

L’abellerol i les abelles
L’abellerol és un ocell insectívor, és a dir, que menja insectes. Caça els insectes que
atrapa mentre vola, i li agraden especialment les abelles, d’aquí el seu nom. Això ha
provocat que els apicultors, la gent que cuida abelles per obtenir mel, diguin que
l’abellerol és el culpable que estiguin desapareixent les abelles. Però, és veritat el
que diuen els apicultors? O els culpables de la desaparició de les abelles són uns
altres?
Resolent els següents problemes potser trobes la solució a aquest enigma.
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· Sabem que l’abellerol menja 24 insectes al dia, la meitat dels quals són abelles.
Sabries dir quantes abelles menja un abellerol en una setmana?
Resultat: 84 abelles
· En un rusc, cada dia neixen 1200 noves abelles. Quantes abelles hauran nascut en
una setmana?
Resultat: 8400 abelles
· Amb les dades que has obtingut, creus que l’abellerol és el responsable de la
desaparició de les abelles? Per què?
Resposta oberta: S’ha de remarcar que l’abellerol per si sol no menja una
quantitat prou gran d’abelles per suposar un perill per la seva població. Per
tant sembla que no és el culpable de la seva desaparició.

I tu què en penses de l’abellerol?
Ara que ja ets especialista amb l’abellerol i el seu hàbitat, què ens podries dir
d’aquest animal i de l’hàbitat on viu? Sabries dir qui són els culpables de la
desaparició de les abelles? Què penses que podries fer tu per ajudar a l’abellerol i a
les abelles? (A partir del que s’ha treballat i el següent vídeo, respondre a la
pregunta que es planteja)
Que passa amb les abelles?
https://www.youtube.com/watch?v=k70TNg3r5Qc
Per saber-ne més de l’abellerol:
https://www.youtube.com/watch?v=y-_Inu9By8k
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· El RIU on pesca el bernat pescaire
Després de la sortida al riu Ripoll ja coneixes millor els hàbitats que hi ha a la ciutat
de Sabadell. Pel que sembla l’hàbitat que més et va agradar va ser el riu on viu el
Bernat pescaire. Ara et proposem que aprenguis una mica més d’aquest magnífic
animal i del seu hàbitat i així també puguis ajudar a protegir-lo.

Recordes els habitants i els problemes del riu?
· Per començar, cal que recordis algunes de les coses que vam parlar a la sortida.
Per fer-ho, busca en la sopa de lletres les següents paraules:
contaminació/granotes/llúdriga/invasores/pesca/cranc de riu.

Un cop trobades les paraules, col·loca-les en el text següent:
El riu és l’hàbitat de molts animals que depenen de l’aigua, com les tortugues,
GRANOTES i peixos. També és un lloc on s’han establert moltes espècies
INVASORES com el CRANC DE RIU americà. En general els rius i els animals que
hi viuen són molt sensibles a la CONTAMINACIÓ de les aigües i a altres
problemàtiques com la PESCA. En rius molt ben conservats poden arribar animals
com la LLÚDRIGA.
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Aprèn a reconèixer el Bernat pescaire
Segur que ara, després de la sortida, ja saps reconèixer el bernat pescaire, però, en
recordes tots els colors? A continuació tens un dibuix del Bernat pescaire sense
colors i una descripció de l’ocell en anglès. Llegeix atentament la descripció del
Bernat pescaire, que en anglès es diu “grey heron”, i pinta la imatge amb els colors
indicats.

The grey heron has a simple colouration. As its name says, the main colour is
grey. All the wings, back and tail are grey. But it has a big white zone that
includes the head, the large neck, the breast and the belly. Its eyes are yellow,
and it has an orange beak and orange legs. The rest of it is black.
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Quant peix menja el Bernat pescaire?
El Bernat pescaire és un ocell carnívor, especialitat amb pescar, per això té unes
potes, un coll i un bec tan llargs. En general menja peixos, però en algunes ocasions
també s’alimenta de petits mamífers, granotes o crancs de riu. Per això és tan
important que hi hagi peixos al riu, perquè el Bernat pescaire es pugui alimentar.
· Un Bernat pescaire necessita uns 400 grams de peix al dia per sobreviure. Si sabem
que cada peix del Ripoll pesa de mitjana uns 30 grams, quants peixos menja un
Bernat pescaire en un dia?
Resultat: 13 peixos
· Al riu Ripoll sabem que com a mínim hi ha 10 Bernats pescaires. Quants peixos
menjaran en total els Bernats pescaires en 1 any?
Resultat: 47450 peixos
· Recordeu però que no tot el que menja el Bernat pescaire és peix. Al riu Ripoll
també menja crancs de riu. Si sabem que del total que pesca, 11388 preses són
crancs, quants peixos menja finalment un Bernat pescaire en un any?
Resultat: 36062 peixos

Tu què en penses del riu i la llúdriga?
Ara que ja ets especialista amb el riu, què ens podries dir d’aquest hàbitat i dels
animals que hi viuen? Recordes la llúdriga? És un animal molt important pel riu? Què
podríem fer perquè la llúdriga tornés al riu Ripoll? (A partir del que s’ha treballat
i el següent vídeo, respondre a la pregunta que es planteja)
La llúdriga:
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=29016&p_ex=lludriga
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· El BOSC DE RIBERA on canta el rossinyol
bord
Després de la sortida al riu Ripoll ja coneixes millor els hàbitats que hi ha a la ciutat
de Sabadell. Pel que sembla l’hàbitat que més et va agradar va ser el bosc de ribera
on viu el rossinyol bord. Ara et proposem que aprenguis una mica més d’aquest
magnífic animal i del seu hàbitat i així també puguis ajudar a protegir-lo.

Recordes els habitants i els problemes del bosc de ribera?
· Per començar, cal que recordis algunes de les coses que vam parlar a la sortida.
Per fer-ho, busca en la sopa de lletres les següents paraules:
canya/blauet/pollancre/ombra/esbarjo/desforestació.

Un cop trobades les paraules, col·loca-les en el text següent:
El bosc de ribera és un hàbitat ideal per molts animals com el rossinyol bord o el
BLAUET. Els boscos de ribera són uns boscos on creixen arbres com el
POLLANCRE que fan que aquest lloc tingui OMBRA i sigui molt agradable. A causa
de la DESFORESTACIÓ alguns boscos de ribera van desaparèixer i aquestes zones
van ser ocupades per CANYA que dificulta el creixement dels arbres autòctons. Com
que és una zona agradable, també s’hi fan moltes activitats d’ESBARJO com per
exemple barbacoes que també poden ser un perill per aquest hàbitat.
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Aprèn a reconèixer el Blauet
Segur que ara, després de la sortida, ja saps reconèixer el blauet, però, en recordes
tots els colors? A continuació tens un dibuix del blauet sense colors i una descripció
de l’ocell en anglès. Llegeix atentament la descripció del blauet, que en anglès es diu
“common kingfisher”, i pinta la imatge amb els colors indicats.

The common kingfisher is a very colourful bird. It has an electric blue head with a
white throat and an orange line from the beak to the middle of the head. Its eyes
are black, and it has a dark grey beak. The breast, the belly and the legs and feet
are orange, and the wing is electric blue. It has also a white semi-necklace at the
back of the throat, and a light blue back and tail.

La pesca del Blauet.
El blauet és un ocell piscívor, és a dir, que s’alimenta de peixos. Per pescar s’espera
sobre les branques dels arbres del bosc de ribera i quan veu un peix es llança a
l’aigua per pescar-lo.
· Sabem que el blauet acostuma a caçar 2 peixos cada hora. El blauet, però, no està
caçant tot el dia, ja que també necessita descansar. Només caça de 8 del matí a 6 de
la tarda. Quants peixos haurà menjat al final del dia?
Resultat: 20 peixos.
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· Si sabem que de mitjana els peixos del Ripoll pesen 30 grams, quants grams menja
un blauet en un dia?
Resultat: 600 grams de peix.
· Si al Ripoll la gent pogués pescar com creus que afectaria els ocells que s’alimenten
de peixos, com el blauet o el bernat pescaire?
Resposta oberta: Cal destacar que una activitat com la pesca, si es realitza
de forma desmesurada, o en riu on no hi hagi gaires peixos, no és
compatible amb les espècies que s’alimenten d’aquesta font alimentària, ja
que els hi pot acabar mancant l’aliment.

I tu què en penses del Blauet?
Ara que ja ets especialista amb el Blauet i el seu hàbitat, què ens podries dir
d’aquest animal i de l’hàbitat on viu? Quins altres animals creus que viuen al bosc de
ribera? I què podem fer per ajudar-los? (A partir del que s’ha treballat i el
següent vídeo, respondre a la pregunta que es planteja)
Ocells de ribera:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/la-riera/la-riera/video/5566766/
(a partir del minut 24)
Per saber-ne més del blauet:
https://www.youtube.com/watch?v=qbqk0sedwjs
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· La CIUTAT on fa el niu el ballester
Després de la sortida al riu Ripoll ja coneixes millor els hàbitats que hi ha a la ciutat
de Sabadell. Pel que sembla l’hàbitat que més et va agradar va ser la ciutat on viu el
ballester. Ara et proposem que aprenguis una mica més d’aquest magnífic animal i
del seu hàbitat i així també puguis ajudar a protegir-lo.

Recordes els animals que viuen a la ciutat?
· Per començar, cal que recordis algunes de les coses que vam parlar a la sortida.
Per fer-ho, busca en la sopa de lletres les següents paraules:
coloms/cotorres/nius/mosquits/contaminació/gats.

Un cop trobades les paraules, col·loca-les en el text següent:
El ballester és un dels ocells que fan els NIUS als edificis de la ciutat. És un ocell
molt important perquè es menja molts mosquits. Altres ocells que podem observar a
la ciutat són els COLOMS, les COTORRES i les mallerengues. Les principals
molèsties que tenen aquests ocells són els sorolls i la CONTAMINACIÓ dels cotxes.
Els GATS també són un perill pels ocells, ja que són un dels seus principals
depredadors.
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Aprèn a reconèixer la mallerenga carbonera
Segur que ara, després de la sortida, ja saps reconèixer la mallerenga carbonera,
però, en recordes tots els colors? A continuació tens un dibuix de la mallerenga
sense colors i una descripció de l’ocell en anglès. Llegeix atentament la descripció de
la mallerenga carbonera, que en anglès es diu “great tit”, i pinta la imatge amb els
colors indicats.

The Great Tit is a colourful bird. It has a black head that continues with a straight
line that crosses all the breast like a tie. The eyes and the beak are also black. It has
a white area under the eye (the cheek). The back, the tail and the legs and feet are
grey, and on the top of the back it has a yellowish green area. The breast and the
belly are yellow, and the small part under the tail is white.

El ballester, les orenetes i els mosquits
Els ballesters i altres ocells migradors com l’oreneta mengen una gran quantitat de
mosquits cada dia. Per aquest motiu, són tan importants per les persones, i la llei
obliga a protegir els seus nius. També ajuda a controlar algunes espècies invasores
com els mosquits tigres. Amb les dades següents comprova si és cert que aquests
ocells són tan importants per disminuir la quantitat de mosquits de la ciutat.
· Sabem que una sola oreneta menja 60 mosquits cada hora. Si descansa 11 hores
diàries, quants mosquits menjarà en un dia?
Resultat: 780 mosquits
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· Una família d’orenetes està formada per 2 adults i 3 pollets. Quants mosquits
menja una família en un dia, si considerem que tots mengen la mateixa quantitat?
Resultat: 3900 mosquits

· Una família d’orenetes s’està aquí a Catalunya durant la primavera i estiu, des de
març fins a l’agost. La resta de mesos de l’any està migrant o hivernant a l’Àfrica.
Creus per tant, que són importants per controlar la quantitat de mosquits que hi ha a
la ciutat?
Resposta oberta: Destacar que la quantitat de mosquits que ingereixen és
prou important per considerar que ajuden a controlar que no hi hagi tanta
quantitat de mosquits a la ciutat.

Creus que la ciutat és un bon hàbitat pels ocells?
Molts ocells s’amaguen de les persones i viuen lluny de les ciutats, als boscos, les
muntanyes o als llocs més amagats. Però n’hi ha d’altres que prefereixen viure a les
ciutats, ja que hi troben refugi i aliment. Penses que hi ha gaires ocells dins de
Sabadell? Podries explicar alguna cosa d’algunes de les espècies que hi viuen? Què
podem fer per ajudar a aquests ocells? (A partir del que s’ha treballat i el
següent vídeo, respondre a la pregunta que es planteja)
Els ocells del Parc Catalunya:
https://www.youtube.com/watch?v=FieIRHnx4yI&feature=youtu.be
Ocells urbans:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tocats-de-lala/ocells-urbans/video/5555605/
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IV. Avaluació
CRITERIS
EXCEL·LENT

BÉ

SUFICIENT

CAL MILLORAR

He après que és un
hàbitat, puc
distingir els
diferents que hi ha
al riu Ripoll i també
conec algunes
espècies vegetals i
animals que hi
viuen.

He après que és un
hàbitat, puc
diferenciar-ne els
diferents que hi ha
al Ripoll, però
només recordo
alguns dels seus
habitants

Recordo que és un
hàbitat, diferencio
alguns dels
hàbitats que hi ha
al riu, però no
recordo gaire bé
quins animals i
plantes vivien en
cada un.

No tinc clar que és
un hàbitat i no
acabo de distingir
bé els diferents
hàbitats del riu
Ripoll.

Se distingir tots els
ocells que van
aparèixer a la
sortida i se a quin
hàbitat pertanyen.

Se distingir molts
dels ocells que van
aparèixer a la
sortida i alguns
d’ells se a quins
hàbitats pertanyen.

Només recordo
algun dels ocells i
només recordo
l’hàbitat dels que
més m’han
agradat.

No recordo
pràcticament cap
dels ocells que van
aparèixer a la
sortida.

Interès i
participació

He participat
activament en
totes les activitats
realitzades
mostrant interès,
fent preguntes i
buscant informació
complementaria en
el treball posterior.

He participat
activament en les
activitats però no
he volgut fer
preguntes als
educadors o
professors per
saber-ne més.

No sempre he
participat
activament de
totes les activitats
però en general he
mostrat interès.

No he mostrat
interès en cap de
les activitats i
tampoc he
participat
activament durant
la seva realització.

Respecte de
l’entorn

He estat molt
respectuós amb
l’entorn natural
durant la sortida i
també aplico el que
m’han explicat a
casa, l’escola, a
altres espais
naturals,...

He estat molt
respectuós amb
l’entorn natural
durant la sortida,
però haig de ser
més respectuós
amb tots els altres
espais durant el
meu dia a dia.

Alguns cops no he
respectat l’entorn
natural durant la
sortida i haig
d’intentar respectar
més tots els altres
espais durant el
meu dia a dia.

En general no he
mostrat gaire
respecte a l’entorn
natural de la
sortida i durant el
meu dia a dia
hauria de fer un
esforç per cuidar
més tots els espais.

Treball en grup

He participat
conjuntament amb
els meus companys
i no he fet menys
feina que cap altre
del grup.

He treballat
activament, però
algun altre
company ha fet
més feina que jo.

He fet menys feina
els meus companys
i penso que
m’hagués pogut
esforçar més.

Pràcticament no he
fet res i tota la
feina l’han fet els
meus companys.

Els hàbitats
naturals

Els ocells del
Ripoll
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4. Recursos
Aquest apartat pretén donar una sèrie de recursos complementaris per aprendre més
i realitzar tallers i dinàmiques dels temes que hagin resultat més interessants o que
hagin despertat més la curiositat. A continuació hi ha una sèrie d’enllaços que us
facilitarà l’accés a tots aquests recursos.
BOSC
→ Taller de la Fundació boscos per tractar temes com la multifuncionalitat del
bosc, la relació del bosc amb l’aigua, els principals productes del bosc i la
prevenció d’incendis.
http://www.fundacioboscos.org/projectes/edubosc/aula
→ Guia de construcció i instal·lació de caixes nius.
http://www.xtec.cat/~jcerdeir/ornitoweb/caixes.htm#cons
RIU
→ Projecte de seguiment de l’estat ecològic del Riu Ripoll dins de la iniciativa
Projecte Rius.
https://adenc.cat/estat-ecologic-ripoll/
http://www.projecterius.cat/
→ Programa de seguiment dels ratpenats aquàtics dels rius de Catalunya.
https://adenc.cat/seguiment-ratpenats/
http://www.quirorius.org/el-projecte/
BASSA
→ Diversos recursos sobre les tortugues i el seu hàbitat.
www.tortugadestany.org
http://www.tortugadestany.org/index.php/ca/materials-educatius/primaria
http://www.tortugadestany.org/index.php/ca/materials-educatius/recursos-interactius/eljoc-de-l-habitat
TALÚS
→ Joc per aprendre sobre els diferents ocells migradors que visiten Catalunya.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.otop.migrations.game
BOSC DE RIBERA
→ Projecte de millora del bosc de ribera del Riu Ripoll.
https://adenc.cat/custodia-del-territori/fes-reviure-el-ripoll/
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CIUTAT
→ Projecte de ciència ciutadana de seguiment de nius d’oreneta dels pobles i
ciutats de Catalunya, Balears i País Valencià.
http://www.orenetes.cat/
→ Treball sobre els diferents ocells que habiten al Parc Catalunya de Sabadell.
https://iretoranzogil.wixsite.com/ocellsparccatalunya
ALTRES:
→ Pàgina per escoltar els cants dels diferents ocells.
https://www.xeno-canto.org/
→ Recursos sobre els ocells que podem observar en el pati de l’escola.
https://clic.xtec.cat/projects/ocells/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/repo/index.html?prj=ocells
https://clic.xtec.cat/projects/ocells/jclic.js/ocells.jclic (Enllaç per aula Moodle)
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5. Dossiers d’aprenentatge
A la pàgina web de l’ADENC (al següent enllaç: https://adenc.cat/educacioambiental/ ) podreu trobar tots els dossiers que necessitaran els alumnes per poder
realitzar els 3 tallers de l’activitat «El Ripoll de la mà dels ocells».
Els 3 dossiers que trobareu són: Treball previ a l’aula, Sortida de descoberta al riu i
Treball posterior a l’aula.
Per tal de fer un bon seguiment, entendre i treballar correctament els diferents
conceptes exposats en l’activitat, cal fer-los amb l’ordre presentat. Un cop acabat el
treball s’han adjuntat tota una serie de recursos complementaris molt interessants
per continuar treballant si és de l’interès de la classe. En concret, es recomana el
projecte de Fes reviure el Ripoll, un projecte de millora de l’estat ecològic del riu
Ripoll a Sabadell, mitjançant la restauració del bosc de ribera, implicant a tota la
ciutadania a responsabilitzar-se i sensibilitzar-se amb l’entorn natural més proper.
Quan els alumnes estiguin realitzant les activitats a classe, es pot informar, pel seu
interès que algunes de les dades amb les que treballaran estan extretes de diversos
estudis científics. Per tant els resultats que obtindran són verídics. Les fonts
consultades han estat:
Diet composition and food consumption of the grey heron ( Ardea cinerea) from breeding
colonies in northern Poland. Jakubas & Mioduszewska 2005.
Food intake, feeding behaviour and stock losses of cormorants, Phalacrocorax carbo, and
grey herons, Ardea cinerea, at a fish farm in Arcachon Bay (Southwest France) during
breeding and non-breeding season. Lekuona 2001.
Recent changes in the food of the Grey Heron Ardea cinerea in central-west Spain. Peris et
al. 1994.
Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles.
http://www.vertebradosibericos.org/
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