
Aprenem amb 
el Montcau

Aquesta llibreta de camp és propietat de 

__________________________________
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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:
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Situem-nos!

On és el Montcau?

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

mapa de la pàgina 4 ) 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________
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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.
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Utilitzem corbes de nivell

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.
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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?
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Què saps de les xarxes
 tròfiques del Montcau?

1. Encercla les imatges que contenen organismes que creguis 

que poden viure al Montcau.
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2. Que creus que és una xarxa tròfica?

3. Completa el text amb les paraules següents: alimentació, 

relacionen, ecosistema, componen, medi.

Per saber com funciona un __________, hem de conèixer com es 

____________ entre sí els éssers vius que el__________, i com es 

relacionen amb el _________ físic que els envolta.

Les relacions més importants dins d’un ecosistema són les  

d’_________________. 

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.
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Xarxes tròfiques del Montcau

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

qui creus que es menja a qui.
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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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Relacions dins l’ecosistema

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.
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Relacions dins l’ecosistema

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.
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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!
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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



34

An
im

al
s 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
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Que hem après sobre les 
xarxes i cadenes tròfiques

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

Guineu Pit-roig

Herba Mostela

Saltamartí Conill
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3. Dibuixa una cadena tròfica i una xarxa tròfica.

4. Explica què és:

❖ Una relació de simbiosi:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

❖ Una relació de competència:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

Que hem après sobre les 
xarxes i cadenes tròfiques



40

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 i quan trobem unes escombraries ho llancem allà.

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, 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. 

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

maniobrar i vaig més de pressa.

❏ No tinc regulació de velocitat, ja que estem a la muntanya.

I amb totes aquestes 
normes, que 

s’aconsegueix?

Què hem après sobre com 
respectar la natura?



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.




