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Informació de la sessió
● Durada: 1 hora

● Espai: aula

● Organització del grup: grup classe

● Objectius:

- Conèixer el sistema natural del massís de Sant Llorenç del 

Munt.

- Usar un mapa topogràfic i fer ús de les corbes de nivell.

● Continguts:

○ Conceptuals

- Descoberta i valoració del patrimoni natural.

○ Procedimentals

- Utilització i interpretació de diferents representacions 

cartogràfiques, en diferents suports, per localitzar elements 

importants del medi físic.

- Formulació de preguntes i realització d’experiments. Anàlisi 

dels resultats i comunicació oral i escrita.

● Recursos:

○ Projector i Power point amb mapes

○ Plastilina

○ Regle o tisores 
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Molt a prop de la ciutat de Barcelona es troba el Parc Natural de Sant 

Llorenç del Munt i l’Obac, entre les comarques del Bages i del Vallès 

Occidental, on trobareu un oasi natural a prop a la ciutat, protegit, 

aïllat i amb moltes coses per veure. El Parc Natural de Sant Llorenç del 

Munt i l’Obac té la privilegiada etiqueta de ser el primer parc natural 

d'Espanya, l’any 1972.

Els parcs naturals: Són àrees naturals, poc transformades per l'explotació o ocupació 

humana que, per raó a la bellesa dels seus paisatges, la representativitat dels seus 

ecosistemes o la singularitat de la seva flora, de la seva fauna o de l’evolució del relleu, 

posseeixen uns valors ecològics, estètics, educatius i científics, la conservació dels 

quals mereix una atenció preferent.

Situem-nos!

Montcau

Escola
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Situem-nos!

El Montcau es troba al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 

que té una superfície de 13.694 hectàrees, entre la Depressió Central i 

la Depressió Prelitoral.

És un massís de conglomerat i amb 

diferents tipus de vegetació mediterrània, 

regat pel riu Ripoll i altres rieres i rierols.

Conglomerat:



7

Situem-nos!

On és el Montcau?

Com de lluny està la nostra escola en línia recta del Montcau? (mira el 

mapa de la pàgina 5; dossier alumne pàg 4) .

33,62 KM aproximadament.
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Situem-nos!

El Montcau i la Serra de Sant Llorenç del Munt i l’Obac tenen un 

paisatge ben curiós.

Penya-segats Codines CovesAlzinars

PinedesBrolles Camps de conreu Rierols
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Els mapes

Com es pot representar la Terra en un mapa? I una muntanya, una vall, 

un llac. Com representem coses que tenen volum en un full?

La Terra es pot representar  com una esfera i sobre la superfície es pot 

dibuixar la configuració del planeta. Com per exemple en una bola del 

món.

Però una bola del món no ens 

serveix per veure detalls d’un 

petit territori. Una manera de 

representar la Terra en un pla 

és amb una projecció. 

Imaginem que dins un globus 

terraqüi hi posem un llum i 

posem l’esfera dins un cilindre de 

paper. Els dibuixos de l’esfera es 

projecten sobre la superfície del 

cilindre. Aquesta projecció ens 

permet tenir sobre una superfície 

plana el que estava sobre una 

superfície corba. 

Cartografia
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Treballem amb les corbes de
      nivell i l’escala del mapa

Una corba de nivell és una línia que uneix tots els punts que queden a 

la mateixa altitud. Imaginem que tallem el terreny en molts plans 

horitzontals, equidistants i paral·lels. Aquests talls determinen una 

línia que és la que traslladem al pla.

Però en els mapes no es dibuixen 

línies cada metre; sinó cada 50, 100.. 

depenent del mapa que utilitzem.



11

Per saber a quina altitud ens trobem, a Espanya, s’agafa de referència 

com a punt zero el nivell del mar.

Dibuixa una muntanya feta amb plastilina utilitzant corbes de nivell.

Per no 

desorientant-nos 

mirant un mapa 

s’utilitzen corbes 

mestres.

Explicació a la següent pàgina

Utilitzem corbes de nivell
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Utilitzem corbes de nivell
Per entendre la idea de les corbes de nivell es realitzarà una activitat on 

per parelles hauran de fer una muntanya amb plastilina i tallar-la en 

segments d’igual alçada. Un cop fet això, hauran de fer el dibuix en un 

pla de la muntanya de plastilina, utilitzant els segments que han tallat.

Tallar per les 
línies

Obtindrem

Cinc segments (vists des de dalt en el dibuix). Cal doncs posar cada 

segment en un full, començant amb el més petit al centre del full, i 

resseguir el seu contorn. De manera que quedaran dibuixats els 5 

segments en el full, cada un dels quals representa una corba de nivell.

Dibuixar 
en un full

1

2
3
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L’escala

Les corbes de nivell són molt útils a l’hora de planificar una excursió. 

Ens serveixen per saber, abans d’anar als llocs, quanta pujada haurem 

de fer i també la baixada. 

A l’hora de traspassar la realitat que trobem a un paper necessitem fer 

servir una escala. L’escala ens permet representar de manera 

proporcional la realitat, és a dir, hi ha una relació constant entre la 

representació i la realitat.

Per exemple ens podem trobar un mapa amb una escala 1:1000. Això 

significa que cada centímetre del mapa representa 1000 centímetres 

de la realitat.

A vegades l’escala es representa de forma gràfica en els mapes per a 

que sigui més visual i ens ajudi a planificar la ruta. D’aquest tipus 

d’escala se n’anomena escala gràfica.
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Com serà la nostra 
excursió

Una altra manera de veure com serà l’excursió és dibuixant el relleu de 

l’itinerari, fent un perfil topogràfic. Voleu saber com serà el relleu de 

l'excursió que farem al Montcau?



SESSIÓ 2.
 

aula 
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Informació de la sessió
● Durada: 1 hora

● Espai: aula

● Organització del grup: grup classe

● Objectius:

- Conèixer què saben els nens i nenes sobre xarxes tròfiques i els 

seus components.

- Conèixer les cadenes tròfiques i identificar cada un dels seus 

components.

● Continguts

- Diferències entre un organisme autòtrof i un organisme 

heteròtrof.

- Cadena tròfica i organismes productors, consumidors i 

descomponedors.

- Matèria orgànica i matèria inorgànica.

- Les plantes fabriquen el seu propi aliment; fotosíntesi.

● Recursos:

- Dossier alumnat
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1. Encercla les imatges que contenen organismes que 

                 creguis que poden viure a la mola.

Què saps de les xarxes tròfiques del Montcau?
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Merla
Turdus merula

Tòtil
Alytes obstetricans

Porc senglar
Sus scrofa

Tòrtora turca
Streptopelia decaocto

Mallerenga 
carbonera
Parus major

Eriçó
Erinaceus 
europaeus

Xoriguer
Falco tinninculus

Garça
Pica pica

Cuereta blanca
Motacilla alba

Guineu
Vulpes vulpes

Ratolí de bosc
Apodemus sylvaticus

Conill
Oryctolagus 
cuniculus

Esquirol
Sciurus vulgaris
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2. Que creus que és una xarxa tròfica?

Una xarxa tròfica és el conjunt de relacions alimentàries que 

hi ha dintre d’un ecosistema, una manra de reppresentar 

com circula la matèria i l’energia entre els seus membres.

3. Completa el text amb les paraules corresponents 

(Alimentació, relacionen, ecosistema, componen, medi).

Per saber com funciona un ECOSISTEMA, hem de conèixer 

com es RELACIONEN entre sí els éssers vius que el 

COMPONEN, i com es relacionen amb el MEDI físic que els 

envolta.

Les relacions més importants dins d’un ecosistema són les d’ 

ALIMENTACIÓ. 

4. Assenyala amb fletxes qui creus que es menja a qui?

Què saps de les xarxes tròfiques del Montcau?
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Les cadenes i xarxes tròfiques

Una cadena alimentària és la 

representació de les relacions 

d’alimentació entre diferents 

éssers vius

Una xarxa tròfica 

està formada per 

varies cadenes 

alimentaries que es 

combinen entre si.

Cadena tròfica

Xarxa tròfica
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Qui hi ha dins una xarxa tròfica?

Organismes productors: fabriquen el seu 

propi aliment i són els primers en les cadenes 

alimentaries. Són organismes que realitzen 

fotosíntesi. 

Consumidors primaris: també 

anomenats herbívors. S’alimenten de 

vegetals (organismes productors).

Consumidors secundaris: també anomenats 

carnívors. Mengen consumidors primaris 

(organismes herbívors) i són menjats per 

consumidors terciaris. 

Consumidors terciaris: s’alimenten 

d’organismes carnívors (consumidors 

secundaris), reben el nom de 

supercarnívors.

Organismes descomponedors: s’alimenten de 

restes procedents d’altres éssers vius, són 

bacteris i fongs.
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La fotosíntesi

Les plantes poden convertir la llum, l'aigua, els minerals i un gas, el 

diòxid de carboni, en energia i aliment. Aquest procés de 

transformació s'anomena fotosíntesi.

Les plantes agafen el CO2  per les fulles i l’H2O per les arrels, igual que 

els minerals. De les arrels va directament a les fulles, a on es fa 

l'aliment. Gràcies a la clorofil·la les plantes verdes són capaces de 

retenir energia lluminosa en química. Les plantes es fabriquen el seu 

propi aliment de manera que són organismes autòtrofs.

Si el diòxid de 

carboni es combina 

amb aigua i minerals 

forma hidrats de 

carboni, que els hi 

donen energia.

Després d'haver fet la 

fotosíntesi expulsen 

l'oxígen.

Els éssers vius que no es poden fabricar el seu propi aliment i que 

s’han d’alimentar d’altres éssers vius són organismes heteròtrofs.



23

Xarxes tròfiques del Montcau

Quines xarxes tròfiques hi ha al Montcaut? Relaciona amb una fletxa 

qui creus que es menja a qui.



SESSIÓ 3.
 

aula 
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Informació de la sessió
● Durada: 1 hora

● Espai: aula

● Organització del grup: grup classe

● Objectius:

○ Conceptual

- Conèixer que la natura no és estàtica, sinó que els sistemes 

ecològics canvien constantment.

- Adonar-se que les poblacions d’animals i plantes fluctuen 

responent a les condicions del seu hàbitat.

- Comprendre que la conservació dels hàbitats és clau per al 

manteniment de les espècies.

● Continguts:

- Observació i descripció d’animals i plantes i de la seva 

interacció amb els seus hàbitats.

- Interès per la protecció i la cura d’animals i plantes de l’entorn 

proper.

● Recursos:

- Dossier alumnat

- Pissarra i guix
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El bosc dels senglars

Preparació

1. Busqueu un espai prou gran per jugar.

2. En un extrem heu de tenir-hi una pissarra o un panell per poder 

dibuixar-hi un gràfic. Traceu els eixos col·locant a les abscisses 15 

punts que representen les 15 jugades que fareu (que poden significar 15 

anys) i gradueu les ordenades per indicar el nombre de senglars en 

cada jugada. Nomeneu un «comptador de bestiar» que es col·locarà al 

costat de la pissarra i controlarà el nombre de senglars cada «any» i els 

registrarà al gràfic.

Desenvolupament de l’activitat

1. Es numerarà els participants de l’1 al 4. Els 1 seran senglars i es 

col·locaran en fila a l’extrem del terreny de joc on tenim la pissarra. Els 

2, 3 i 4 constituiran l’hàbitat i es posaran a l’extrem oposat, també en 

fila.

2. Demaneu al comptador de bestiar que compti el nombre de senglars 

i els anoti en el punt 0 del gràfic.

3. Expliqueu als participants que ens trobem al bosc dels senglars i que 

aquests han de sortir a la recerca dels recursos necessaris per viure. 

Així doncs, cada un d’ells ha de decidir en cada jugada què va a busca: 

si vol menjar, col·locarà les seves mans sobre la panxa; si va a buscar 
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El bosc dels senglars

aigua, se les posarà a la boca; si cerca refugi, ajuntarà les mans damunt 

el cap. Igualment, cada un dels participants que constitueixen l’hàbitat 

decidirà en cada jugada què representa: aliment, aigua o refugi, i ho 

expressarà amb el mateix gest que els senglars.

4. Inicieu la primera jugada: ordeneu mitja volta! perquè tots els 

participants es girin de manera que les dues files es donin l’esquena.

5. Doneu l’ordre: decidiu! perquè tots els participants realitzin el gest 

corresponent a allò que busquen o que vulguin ser durant aquesta 

jugada. Un cop han optat per un gest, no poden canviar fins a la jugada 

següent.

6. Digueu: ara! perquè tots facin mitja volta. En aquest moment els 

elements de l’hàbitat han de restar quiets en el lloc i els senglars 

avancen cap al seu hàbitat buscant el que necessiten. Cada u ha de 

trobar l’element elegit.

7. Si el troben, l’agafen i se l’enduen a l’extrem dels senglars, i es 

converteix en una cria de senglar: en aquest cas han cobert les seves 

necessitats vitals, de manera que sobreviuen i es reprodueixen. Si no 

troben l’element que busquen, han de quedar-se a l’extrem de l’hàbitat 

ja que es moren i es descomponen i queden integrats en el medi.
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El bosc dels senglars

8. Recordeu al comptador de bestiar que ha de comptar els senglars 

que tenim aquest cop i escriure el número a la jugada núm. 1 del gràfic.

9. Repetiu el procés unes 15 vegades (cal fer un mínim de 8-10 jugades 

per poder visualitzar els resultats).

10. Optativament, cap al final del joc, en un moment en què l’hàbitat 

sigui molt escàs, podeu suggerir secretament als seus components que 

«facin trampa» i que es posin d’acord entre tots per representar el 

mateix element. Aquesta maniobra funcionarà com un «desastre» i 

causarà probablement una baixada en picat de la població de senglars, 

que potser ja no se’n podrà recuperar.

Per més informació podeu consultar:

http://www.ersilia.org/Habitat/index.php?option=com_content&vi

ew=category&layout=blog&id=23&Itemid=26 
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Torn
 1

Torn
 2

Torn
 3

Torn
 4

Torn
 5

Torn
 6

Torn
 7

Torn
 8

Torn
 9

Torn
 10

Torn
 11

Torn
 12

Torn
 13

Torn
 14

Torn
 15

El bosc dels senglars

Un cop fet el joc els alumnes poden tornar a seure als seus llocs. Es 

comentarà el gràfic obtingut fent les següents preguntes: 

➔ Què ha passat?

➔ Quan hi havia una gran població de senglars que passava? I si n’hi 

havia pocs?

➔ Es detecta algun patró en el gràfic?
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Debat sobre “El bosc dels 
senglars”

Sentim parlar moltes vegades de l’equilibri ecològic (tal acció amenaça 

l’equilibri del sistema, tal altra trencarà l’equilibri natural...). En 

general, aquestes expressions ens duen a imaginar la natura com si fos 

una realitat estàtica i rígida que si es toca es trenca. No obstant això, la 

nostra experiència ens demostra el contrari: fa segles que els humans 

intervenim en els sistemes naturals i, bé o malament, aquests 

persisteixen. És, doncs, real aquest equilibri natural? Com funciona?

Les característiques de l’equilibri entre una població d’éssers vius i el 

medi que explota són peculiars. Una població creix mentre troba 

recursos en el seu hàbitat i deixa de fer-ho quan apareixen factors 

limitants. En disminuir la població el medi pot recuperar-se i 

permetre de nou que la població creixi. Així, doncs, l’equilibri no 

s’aconsegueix mantenint una població fixa, sinó mitjançant constants 

fluctuacions més o menys regulars. Els éssers vius depenen dels 

recursos del medi, i l’abundància o escassetat d’aquests recursos regula 

les dimensions de la població. L’equilibri ecològic és un equilibri 

dinàmic. 
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Les oscil·lacions de la població es donen dins d’uns límits, per damunt i 

per davall dels quals l’estabilitat del sistema es pot veure amenaçada. 

Aquests límits defineixen la capacitat de càrrega d’un hàbitat. Aquesta 

capacitat per sostenir una població pot variar per causes naturals 

(segons les estacions, les pluges, etc.) i per causes artificials.

Davant de les alteracions i de les pertorbacions, les espècies tenen 

certa capacitat d’adaptació: els sistemes naturals són «elàstics» fins a 

cert punt. Aquesta qualitat és la que ens permet gestionar els sistemes 

naturals (pescar, explotar la fusta d’un bosc, cultivar espècies per al 

nostre profit, transformar part del territori per al nostre ús, etc.), 

sempre que coneguem i respectem els seus límits: si els ultrapasséssim 

imprudentment, posaríem en perill la seva perdurabilitat. 

Els conceptes d’equilibri i de capacitat de càrrega poden estendre’s a 

l’ecosistema Terra, hàbitat de la població humana. En aquest cas, per 

tal que la nostra activitat sigui sostenible, no hem de sobrepassar els 

límits del planeta pel que fa al consum de recursos. Gairebé set mil 

milions de persones habitem i explotem avui el nostre únic hàbitat, 

però... podria el planeta sostenir set mil milions d’europeus?

Debat sobre “El bosc dels 
senglars”
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L’ecosistema
Els ecosistemes estan formats per les poblacions d’animals, plantes, 
fongs i bacteris que hi viuen i per les condicions de l’espai com la 
meteorologia, altitud, etc.
Els ecosistemes naturals són aquells que no han estat modificats per 
les persones, o han estat molt poc modificats. Poden ser terrestres o 
aquàtics.

Ecosistema terrestre Productors: 
Plantes i arbres

Molt influenciats 
per:

Deserts, selva, 
sabana, etc.

Productors: algues i 
plantes aquàtiques

Ecosistema aquàtic

Molt influenciats per: 
Oxigen dissolt, 
salinitat i

D’aigua dolça o salada
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Relacions dins l’ecosistema

Espècie: Éssers vius que poden 

reproduir-se entre si i tenir 

descendència fèrtil. Per exemple 

tots els cavalls del planeta són de la 

mateixa espècie.

Comunitat: Conjunt de 

les poblacions d’un 

ecosistema que es 

relacionen entre elles. 

Per exemple el conjunt 

d’animals, plantes, 

fongs i bacteris d’un 

bosc.

Població: Conjunt d’individus 

d’una mateixa espècie que viuen 

i interactuen  en un ecosistema. 

Com per exemple els porcs 

senglars que viuen al massís de 

Sant Llorenç del Munt.
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Entre els éssers vius d’un ecosistema es produeixen diferents tipus de 
relacions:
Relacions intraespecífiques: són les que s’estableixen entre els éssers 
vius d’una mateixa espècie. La cura d'una mare a la seva cria o la lluita 
de dos mascles per una femella són relacions intraespecífiques. 

Relacions interespecífiques: són les que s'estableixen entre éssers vius 
de diferent espècie. Les relacions alimentàries, com les quals 
s'estableixen entre un lleó (depredador) i una girafa (presa) són 
relacions interespecífiques. També hi ha relacions interespecífiques no 
alimentàries com la que existeix entre un arbre i les aus que 
construeixen el seu niu en les seves branques.

Relacions dins l’ecosistema
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Simbiosi: Relació entre dos individus 
en la qual els dos en surten beneficiats, 
sovint no poden viure separats. un 
liquen és la relació de simbiosi entre 
una alga i un fong.

Competència: Relació entre 
dos individus que lluiten per el 
mateix recurs. Els esquirols i 
els ratolins competeixen pel 
mateix aliment.

Depredació: Relació en la 
que un individu mata i es 
menja a l’altre.

Comensalisme: Relació en la que 
un individu es veu afavorit i l’altre 
ni afavorit ni perjudicat. Les 
rèmores s’enganxen als taurons per 
ser transportades.

Parasitisme: Relació en que un 
individu s’alimenta a costa de 
l’altre podent, fins i tot, arribar 
a causar-li  la mort.

Relacions dins l’ecosistema



36

Abans d’anar d’excursió

Què cal portar:

❏ Roba d’abric

❏ Calçat còmode

❏ Esmorzar i dinar

❏ Cantimplora

❏ Llibreta de camp

❏ Llapis i goma

❏ Moltes ganes de passar-ho be

Cadascú haurà de guardar les seves 
escombraries perquè allà no hi ha 
contenidors.

Tothom ha de portar prou aigua per un dia. 
allà no hi ha fonts!



SESSIÓ 4.
 

Sortida
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Informació de la sessió

● Durada: 1 dia

● Espai: Montcau

● Organització del grup: grup classe

● Objectius:

- Conèixer les cadenes tròfiques i identificar cada un dels seus 

components.

- Conèixer i identificar alguns dels animals i plantes del 

Montcau.

- Gaudir d’una experiència d’aprenentatge a la natura.

● Continguts:

○ Conceptuals

- Classificació de diferents plantes (herbes, arbustos i arbres) de 

l’entorn proper.

- Plantes de clima mediterrani.

- Cadena tròfica i organismes productors, consumidors i 

descomponedors.

- Descoberta i valoració del patrimoni natural.
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Informació de la sessió

○ Procedimentals

- Utilització i interpretació de diferents representacions 

cartogràfiques per localitzar elements importants del medi 

físic.

- Observació i descripció d’animals i plantes i de la seva 

interacció amb els seus hàbitats.

- Formulació de preguntes i realització d’experiments. Anàlisi 

dels resultats i comunicació oral i escrita.

- Comprensió i producció de missatges orals i escrits.

○ Actitudinals

- Interès per la protecció i la cura d’animals i plantes de l’entorn 

proper.

● Recursos:

- Dossier alumnat

- Diana ì gomets

- Cartolines i colors

- 3 “tòtems” qualsevol objecte de la mida d’un got de plàstic per 

amagar-los
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Horari de l’excursió

Hora Activitat

10.15 Arribada autocar

10:30  Presentació

10:45 Esmorzar

11: 15 Excussió al Montcau

14:00 Dinar

14:45 Activitat cloenda

15:30 Recollir

15:45 Sortida autocar
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Activitats de l’excursió
Durant la sortida es desenvoluparan diferents activitats:

❖ Activitat 1 "Xarxa Tròfica"

➢ Aquesta activitat mostra el pas des del nivell més baix de 

la xarxa tròfica fins al superior i el cicle que es forma, 

tenint en compte la presència de la mort i de dificultats 

que et fan retrocedir de nivell.

Això es farà de manera que fent paper i tisora, si 

guanyes puges un nivell a la xarxa tròfica i si perds el 

baixes, però si estàs al més baix, et quedes en aquell.

❖ Activitat 2 "L'ecosistema"

➢ Es tracta del joc de la bandera, però en aquest cas a tres 

bàndols, que representaran tres espècies que 

competeixen pel mateix aliment.

❖ Realització de diferents activitats que es trobaran al dossier 

(transversals)

➢ Són les activitats que trobareu a continuació

❖ Activitats d'avaluació

➢ Es farà amb una diana on els alumnes posaran gomets, 

un gomet d'una forma o color representa una pregunta i 

l'han de posar en el nivell que creguin.

➢ L'altre consisteix a fer un dibuix del que els hi ha 

agradat més de tot.
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Rastres que podem trobar

Porc senglar

Gat

Gos

Geneta
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Rastres que podem trobar

Fagina

Teixó

Guineu

Ovella
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Rastres que podem trobar:

Excrements
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An
im

al
s Porc Senglar

Sus scrofa
Pit-roig
Erithacus rubecula

Mallarenga blava
Cyanistes caeruleus

Mallarenga carbonera
Parus major

Cuereta blanca
Motacilla alba

Corb
Corvus corax



48

Anim
als Gos

Canis lupus familiaris
Sargantana comuna
Podarcis liolepis

Tòrtora turca
Streptopelia decaocto

Formiga
Camponotus sp.

Processionària 
del pi
Thaumetopoea 
pityocampa

Abellot de terra
Bombus terrestris
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Plantes

Càdec
Juniperus oxycedrus

Estepa blanca
Cistus albidus

Heura
Hedera helix

Roure martinenc
Quercus pubescens

Alzina
Quercus ilex

Falguera 
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Sabina
Juniperus phoenicea

Boix
Buxus sempervirens

Plantes

Galzeran
Ruscus aculeatus

Rogeta
Rubia peregrina

Romaní
Rosmarinus officinalis

Esbarzer
Rubus ulmifolius



SESSIÓ 5.
 

aula 
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Informació de la sessió

● Durada: 30 minuts

● Espai: aula

● Organització del grup: grup classe

● Objectius:

- Avaluar que han après els nens i nenes.

● Continguts:

○ Conceptual

- Diferències entre un organisme autòtrof i un organisme 

heteròtrof.

- Cadena tròfica i organismes productors, consumidors i 

descomponedors.

- Les plantes fabriquen el seu propi aliment; fotosíntesi.

● Recursos:

- Dossier alumnat
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1. Digues el nom dels diferents nivells d’una xarxa tròfica i dos 

exemples d’organismes que corresponguin a aquests.

2. Marca amb el color blau aquells organismes productors, de 

color verd els consumidors primaris, de color vermell els 

consumidors secundaris i de color groc els consumidors 

terciaris.

Nivells Exemples

Organismes 
Productors

Planta Arbre

Consumidors 
primaris

Conill
Saltamartí 

Cérvol

Consumidors 
secundaris

Pit-roig Porc senglar

Consumidors 
terciaris

Guineu Llop

Descomponedors Fongs Cuc de terra

Guineu Pit-roig

Herba Mostela

Saltamartí Conill

Que hem après sobre les 
xarxes i cadenes tròfiques



54

3. Dibuixa una cadena tròfica i una xarxa tròfica.

4. Explica què és:

❖ Una relació de simbiosi:

Relació entre dos individus en la qual els dos en surten beneficiats, 

sovint no poden viure separats

❖ Una relació de competència:

Relació entre dos individus que lluiten per el mateix recurs.

Cadena tròficaXarxa tròfica

Que hem après sobre les 
xarxes i cadenes tròfiques
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Què hem après sobre com 
respectar la natura?

Si ens sobra menjar de l’esmorzar...

❏ Ho guardem per donar-li als animals que ens trobem pel bosc.

❏ Ho podem deixar al terra, ja que, el menjar és orgànic i es 

descompondrà.

❏ Ho guardem per menjar-nos-ho quan tinguem gana.

Quan observem vegetació…

❏ Podem agafar una  mostra, ja que són plantes i no els hi fem 

mal, perquè no tenen sentiments.

❏ Hem d’intentar evitar agafar mostres i estudiar l’organisme in 

situ.

❏ No s’han d’agafar, però si és una flor no hi ha cap problema.

Quan veiem un animal…

❏ Cal avisar als monitors i/o professor sense fer soroll, perquè 

vinguin i així poder-lo observar tots plegats.

❏ Hem de ser ràpids i intentar capturar-lo per mostrar-li al 

professor i/o monitor, per poder-lo observar tots plegats.

❏ Hem de cridar molt fort ràpidament, perquè vingui un 

professor i/o monitor i així poder-lo observar tots plegats.
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Quan vaig passejant...

❏ No hem de sortir del camí, però si trobem alguna cosa 

interessant, sí que puc entrar a la zona de  conreus o dins el 

bosc.

❏ Sense cap excepció no puc sortir del camí principal.

❏ Si trobem una zona que sembla que antigament era un camí 

podem provar a seguir-lo a veure si porta a algun lloc.

Quan vaig en bicicleta…

❏ Puc anar per allà on vulgui, ja que no tinc regulació de velocitat, 

perquè estem a la muntanya.

❏ Tinc preferència davant dels vianants, ja que m’és més difícil 

maniobrar i vaig més de pressa.

He de seguir les normes que marqui l’espai natural i respectar 

la gent que va a peu.

I amb totes aquestes 
normes, que s’aconsegueix?



Diccionari
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Conceptes clau

Cartografia: La cartografia estudia com representar la Terra sobre el 

pla horitzontal, com podria ser un mapa o un full.

Equidistants: significa que la separació que hi ha entre totes  les corbes 

de nivell es la mateixa.

Projecció: procediment matemàtic que s’utilitza per representar una 

regió o tota la terra sobre un pla.

Corba de nivell: és una línia que uneix tots els punts que es troben a la 

mateixa alçada.

Corba mestre: cada cert número de corbes de nivell, n’hi ha una que és 

més gruixuda, aquesta és la corba mestre. Serveix per evitar la 

monotonia i per donar una idea ràpida del terreny.

Codines: acumulació de còdols que venen de l’esmicolament del 

conglomerat.




