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EL PINELL VIST AMB ELS NOSTRES ULLS 

1- OBJECTIUS: 
 Identificar i conèixer espècies vegetals i animals. 

 Elaborar un inventari ambiental* (flora i fauna i altres) 

 Elaborar un herbari 

2- CRITERIS D’AVALUACIÓ:  

 Que l’actitud, la capacitat de treball i la participació durant el 

treball de camp i a l’aula sigui l’adequada. 

 Que el treball final per entregar segueixi les instruccions pautades. 

 Que l’expressió escrita que acompanya el treball final sigui 

correcta( ortografia, redacció, coherència i cohesió). 

 

3- ABANS DEL TREBALL DE CAMP( A l’aula) 

Partirem de les següents preguntes sobre l’espai del Pinell. Un dels 

espais verds del nostre poble. 

3.1- PREGUNTES INICIALS. Les contestarem individualment a partir 

del què sabeu i fent hipòtesis i després mirarem de compartir les 

respostes. 

Està clar que al Pinell hi ha éssers vius però: 

 CREUS QUE ÉS UN ESPAI AMB MOLTA O POCA BIODIVERSITAT?  

 HI VIUEN ORGANISMES DE TOTS ELS REGNES AL PINELL? 

 QUINS ORGANISMES CREUS QUE HI POT HAVER ? FES-NE UN 
LLISTAT… 

 QUINS BENEFICIS CREUS QUE ENS APORTA TENIR AQUEST ESPAI VERD 
A TREMP? 

3.2- DESCARREGAR I IMPRIMIR PER LA SORTIDA DE CAMP ELS SEGÜENTS 
DOCUMENT  QUE ESTAN ALS ANNEXOS : 
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 Llistat de plantes que hi podem trovar 

 Taula d’espècies animals 

 Taula d’espècies vegetas 

 Taula de líquens i fongs 

3.3- Investigar com són les plantes que hi trobarem: busquem imatges 
per internet, fotos, informació a la xarxa, en llibres…. 

4- DURANT EL TREBALL DE CAMP 

 Per tal de poder elaborar l’inventari ambiental haureu de 

portar les imatges de les espècies vegetals que heu buscat i la 

informació de les espècies animals i de les d’altres regnes. 

 Haureu d’identificar les plantes a partir de les imatges que 

hagueu cercat. Per tal que quedi constància del què heu anat 

identificant heu d’omplir la taula de l’ANNEX . 

 Cadascú anotarà i farà un mínim de 5 plantes.  

  Haureu d’agafar mostres de cada planta que anoteu per poder-

ne fer després un herbari. 

 Heu de cercar rastres o indicis de la vida dels animals dels que 

heu fet la llista anteriorment com a possibles candidats a viure 

en aquell ecosistema. També pot ser que els pugueu observar 

directament. Heu d’omplir la taula que teniu a l’ANNEX  

perquè quedi constància d’aquesta investigació. Només cal que 

hi poseu 5 espècies, tenint en compte que n’hi ha d’haver una 

de cada grup( insectes, rèptils, aus i mamífers). 

 També heu de cercar els organismes d’altres regnes, si en 

trobeu i posar-los a la taula de l’ANNEX . 

 

 ALTRES MATERIALS QUE HEU DE PORTAR: 

 Càmera de fotos o mòbil :per fer fotos als organismes que 

després posareu a l’inventari.  
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 Carpeta amb papers de diari per guardar mostres vegetals 

 Estris per escriure i treballar durant la sortida. 

 

5- DESPRÉS DEL TREBALL DE CAMP 

 

Organitzem i recopilem la informació per elaborar el treball que 

entregarem. 

 

 

CONFECCIÓ DEL TREBALL. El treball que entregareu ha de tenir 

els següents apartats: 

 0.   Portada 

1. Índex 

2. Introducció: Hi posarem les preguntes que hem fet 

inicialment amb la resposta que vam posar-hi. 

3. Inventari ambiental:  

3.1-Identifiquem les espècies vegetals : hi posem la taula 

d’observació que hem omplert a la sortida de camp ( annex 3). 

I a partir d’aquesta taula farem fitxa per a cada espècie. La fitxa 

ha de ser la següent: 

 

NOM COMÚ: 

NOM CIENTÍFIC: 

QUÈ ENS HA PERMÈS IDENTIFICAR-LA ( 

quina part de la planta hem comparat/ com hem 

sabut que era aquella planta...) 

CARACTERÍSTIQUES MÉS IMPORTANTS ( les 

que vosaltres considereu, de les que heu observat) 

IMATGE (foto feta per vosaltres) 
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3.2- Identifiquem les espècies animals: hi posem la taula 

d’observació que hem omplert a la sortida de camp ( Annex). I  

també una fitxa per a cada espècie. La fitxa ha de ser la 

següent: 

 

NOM COMÚ: 

NOM CIENTÍFIC: 

TIPUS D’ANIMAL( vertebrat o invertebrat, mamífer, insecte...) 

NIVELL TRÒFIC ( si és carnívor, herbívor...) 

IMATGE (Si heu pogut fotografiar l’animal o rastres i si no fotos d’internet). 

 

3.3- Identifiquem líquens i fongs: hi posem la taula que hem 

omplert i una fitxa per cada organisme 

 

NOM: 

REGNE: 

TIPUS D’ALIMENTACIÓ: 

CARACTERÍSTIQUES ( aquelles que observem): 

IMATGE ( feta per vosaltres si podeu) 

4- HERBARI 

Hi posarem les làmines amb les plantes que hem assecat 

prèviament, amb el seu nom científic i el nom comú. 
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5-PREGUNTES FINALS: 

Heu de fer un text responent les preguntes-problemes que ens 

plantejàvem al principi ( excepte la des llistat d’organismes que creus 

que hi pot haver). Heu de justificar ( explicar el perquè) la vostra 

resposta. Heu d’argumentar molt bé les vostres respostes. 

6-  Conclusió:  

En aquest últim punt heu de valorar la vostra feina, la feina feta 

tenint en compte els següents punts: si heu aconseguit els 

objectius proposats, si us ha costat molt trobar la resposta a la 

pregunta-problema, si us ha agradat fer un treball de camp i 

perquè, si creieu que us ha ajudat a adquirir nous 

coneixements ... 

7- Avaluació. Part de la nota del treball serà la vostra 

autoavaluació. Per tal de fer-la haureu d’omplir la rúbrica/ 

escala de l’ANNEX . 

8-Bibliografia: heu de posar-hi els llibres i les webs que heu 

consultat, per tant a mesura que les aneu consultant les heu 

d’anar anotant per posar-les en aquest apartat. 

 

Exemple de llibre: 

Autors varis. Guia per conèixer la natura. Editat per Ipcena. 

Exemple de web: 

Bosc mediterrani: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Bosc_mediterrani#Fauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Bosc_mediterrani#Fauna
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ANNEX 1: 

PLANTES QUE HI PODEM TROBAR:  

ANGIOSPERMES ( llavors tancades a l’interior d’un fruit) 

Plantes herbàcies amb flor: 

 Romaní   

 Espígol 

 Argelaga 

 Calabruixa 

 Farigola 

 Peperepep 

 Dent de lleó 

 Malva 

 Sàlvia 

 Heura 

Arbusts amb flor: 

 Arç blanc 

 Gavarrera 

Arbres amb flor: 

 Alzina 

 Xop o pollancre 

 Auró(?) 

 Om (?) 

 GIMNOSPERMES ( llavors que no estan tancades a l’interior del 

fruit) 

 Pi blanc 

 Xiprer 

 Cedre 
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ANNEX 2     Taula de les espècies vegetals 

Nom Comú Nom científic Observacions(què hi veieu: color de 
les fulles, flors, fruits, conservació, 
malalties...) 
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ANNEX 3    Taula de les espècies animals 

Nom Comú Nom científic Observacions 
( a quin grup pertany, si l’heu pogut 
observar, escoltar, si hi heu trobat 
rastres...) 
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ANNEX 4: Taula de líquens, fongs.... 

Nom organisme Regne Observacions (mida, color...) 
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ANNEX 5: ESCALA D’AVALUACIÓ 

Del 0 al 4 cada criteri 

CRITERIS AUTO 
AVAL. 

AVAL 
Profe 

Comentaris 

L’actitud, la 
capacitat de treball i 
la participació a 
l’aula i al treball de 
camp han estat 
correctes. 

   

El document final 
està complet( conté 
tots els apartats) i 
segueix les 
instruccions 
pautades  

   

L’expressió escrita 
de les activitats 
redactades és 
correcta ( 
ortografia, 
redacció, 
coherència...) 

   

 
 
 
 

   

 


