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PROJECTE AMPHIBIA:                               
CONEIXENT,ESTUDIANT I CONSERVANT LES BASSES 

Projecte de Servei Comunitari “Conservació de la Fauna” 

 

Resum i justificació 

El projecte AMPHIBIA: coneixent, estudiant i conservant les basses neix el 2017 com a una 

proposta de conservació de la fauna i, més concretament dels amfibis, a través de la divulgació. 

Es classifica dins els projectes de Servei Comunitari de l’àmbit de medi ambient del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Els amfibis són el grup de vertebrats més amenaçat del món i, a Catalunya, igual que a la resta 

d’Europa, la tendència de les poblacions és a la baixa. Davant d’aquest estat d’alarma es 

considera molt important aturar la creixent desconnexió de l’ésser humà enfront el medi natural 

que l’envolta, ja que les principals problemàtiques que afecten els amfibis són d’origen antròpic 

directament o indirectament. Per aquesta raó, el projecte AMPHIBIA vol despertar l’interès del 

jovent pel respecte, estima i protecció de la naturalesa que els envolta, tot coneixent els anurs i 

urodels autòctons (com el gripau d’esperons o la salamandra) com a grups paraigua, altres 

espècies aquàtiques i terrestres que conviuen amb ells (vegetació higròfila i hidròfita, algues 

filamentoses i microscòpiques, microinvertebrats, macroinvertebrats, rèptils, aus o mamífers) i, 

sobretot, els seus hàbitats (amb especial incidència a les basses d’aigua). 

 

Agents implicats 

Per a la creació i desenvolupament d’aquest projecte s’ha comptat amb la col·laboració de la 

Societat Catalana d’Herpetologia, en endavant SCH, entitat científica sense afany de lucre que neix 

l’any 1981 amb l’objectiu principal de conservar l’herpetofauna de Catalunya i els seus hàbitats; 

amb el suport tècnic i financer del Servei d'Educació Ambiental del Departament de Territori i 

Sostenibilitat; i amb el recolzament dels Centres de Recursos Pedagògics (CRP) del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Al llarg del projecte també és cabdal el suport dels 

centres educatius participants i l’avaluació del personal docent, de diferents entitats del tercer 

sector ambiental de Catalunya i, per últim, dels respectius Ajuntaments i propietaris de finques 

cedint-les per fer actuacions de millora d’hàbitats o seguiments d’amfibis, així com aportant 

informació històrica i present d’elevat interès pel que fa a aquest grup de fauna i aquests hàbitats. 
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Proposta de Servei Comunitari  

El Servei Comunitari consta d’un total de 20 hores, organitzades en 7 activitats d’aprenentatge 

a l’aula al llarg de 10 sessions teòriques d’una hora i 10 hores pràctiques de servei actiu a la 

comunitat que es du a terme fora de l’horari escolar. Durant aquest temps l’alumnat de 3r i 4t 

d’ESO s’endinsa al món dels amfibis (tot coneixent la seva biologia, diversitat, comportament, 

paper als ecosistemes, entre altres), es familiaritza amb la cerca en línia a través de mapes dels 

punts d’aigua propers al seu centre educatiu, aprèn a fer un mostreig d’amfibis seguint una 

metodologia científica i descobreix les causes i conseqüències de les seves problemàtiques així 

com les principals accions de conservació per protegir les seves poblacions i hàbitats mitjançant 

activitats dinàmiques. Per altra banda, es fa un servei a la comunitat on els alumnes fan ciència 

ciutadana prospectant basses i recollint informació útil per a les entitats ambientals catalanes, 

participant en la creació o restauració d’una bassa, o bé realitzant una campanya d’educació 

ambiental al seu municipi, entre altres. 

Les dades obtingudes arran de la feina realitzada durant el Servei Comunitari és d’especial interès 

tant per incrementar el coneixement relatiu a la batracofauna de les zones d’estudi, com per oferir 

a diferents agents del sector ambiental les eines necessàries que permetin una gestió més eficient 

i adequada dels espais naturals. Un exemple són els mapes creats en línia dels punts d’aigua 

propers al centre educatiu, que l’alumnat construeix durant les sessions a l’aula i que 

contribueixen a actualitzar la base de dades de la SCH. Però és sobretot durant les sessions 

pràctiques quan el servei a la comunitat es fa més palès. Les dades obtingudes al camp per part de 

l’alumnat s’introdueixen al portal web “1000 punts d’aigua” (www.1000punts.cat), creat per 

l’entitat Paisatges Vius, i així formar part d’aquesta xarxa de conservació d’hàbitats aquàtics i 

participar en un projecte de ciència ciutadana. A més a més, la SCH recopila  aquestes i altres dades 

derivades del projecte i les introdueix a la base de dades pública ORNITHO.CAT (www.ornitho.cat) 

(on a més, l’entitat és membre del comitè gestor). Pel que fa a les espècies exòtiques, si es 

detecten, les seves cites es passen a la base EXOCAT (http://exocatdb.creaf.cat/base_dades/) i 

qualsevol espècie exòtica no citada amb anterioritat al lloc d’estudi es comunica de forma 

immediata a la bústia especiesinvasores.tes@gencat.cat de la xarxa d’alerta d’Espècies Exòtiques 

Invasores (EEI) de la Generalitat de Catalunya. 

Un cop l’alumnat finalitza el Servei Comunitari no només haurà desenvolupat les competències 

de caràcter científic sinó que també haurà adquirit competències digitals, personals i socials, de 

cultura i valors. A més a més, el traspàs de les dades obtingudes facilita l’apropament a la feina 

que desenvolupen les entitats del tercer sector de caràcter naturalista. 

http://www.1000punts.cat/
https://www.ornitho.cat/
http://exocatdb.creaf.cat/base_dades/
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Objectius 

Referits a l’aprenentatge: 

1. Valorar i apreciar el grup de vertebrats més amenaçat del món: els amfibis. 

2. Descobrir les amenaces que afecten els amfibis. 

3. Entendre i reconèixer la importància dels amfibis dins la xarxa tròfica. 

4. Utilitzar diferents eines per l’estudi i conservació dels punts d’aigua. 

5. Desenvolupar capacitats per realitzar accions encarades a la divulgació dels amfibis. 

6. Opinar i avaluar les diferents etapes del projecte per plantejar millores de cara al futur. 

 

Referits al servei: 

1. Identificar i localitzar els punts d’aigua de cada municipi. 

2. Determinar l’estat de conservació dels punts d’aigua del municipi col·laborant amb el 

projecte de ciència ciutadana “1.000 punts d’aigua”. 

3. Enumerar i classificar les espècies d’amfibis de cada punt d’aigua. 

4. Crear vincles estables entre entitats ambientals, centres educatius, Ajuntaments i 

propietaris particulars de punts d’aigua. 

5. Integrar l’alumnat en el teixit associatiu ambiental i reconèixer la seva tasca. 

6. Fomentar la participació del jovent en jornades de voluntariat de l’entitat per a la millora 

d’hàbitats aquàtics. 

 

Vinculació curricular 

Les principals assignatures que presenten més connexions amb el contingut del projecte 

AMPHIBIA són (1) Biologia i geologia; (2) Ciències aplicades a l’activitat professional (4t ESO); (3) 

Ciències socials, geografia i història. Malgrat això, altres assignatures que esdevenen útils també 

poden ser (4) Física i química, ja que es tracta amb paràmetres fisicoquímics de l’aigua o 

formulació; (5) Matemàtiques, ja que es pot realitzar una aproximació a l’estadística i l’atzar, 

numeració i càlcul i diferents tècniques d’estimació i mesura amb dades de mostrejos reals; (6) 

Tecnologia i informàtica, ja que hi ha sessions on s’aprèn a utilitzar bases de dades 

informatitzades i aplicacions de cartografia; (7) Educació visual i plàstica, ja que hi ha sessions 

d’edició de material divulgatiu com cartells; i finalment, (8) Educació física, ja que gaudir amb la 

pràctica d’activitats físiques recreatives, amb una atenció especial a les que es realitzen en el 

medi natural, és una competència bàsica. 
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El model científic que defineix el present projecte és el model de cèl·lula, el model d’ésser viu, 

el model d’ecosistema, el model de reproducció i el model d’evolució. Donat que el Servei 

Comunitari s’emmarca, principalment, dins de la matèria de Biologia i Geologia, les 

competències de l’àmbit cientificotecnològiques que adquiriran els alumnes són les detalles a 

continuació (Taula 1). 

Taula 1. Detall de les dimensions i competències de l’àmbit cientificotecnològic que defineixen 

el projecte AMPHIBIA. 

DIMENSIÓ COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Indagació de 
fenòmens naturals 

i de la vida 
quotidiana 

CB2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de 
la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament 
dels fenòmens naturals. 

CB4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser 
investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i 
la comunicació d’investigacions experimentals. 

CB5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament 
científic. 

CB6. Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i 
validació del coneixement científic. 

Objectes i sistemes 
tecnològics de la 
vida quotidiana 

CB7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer 
per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte 
mediambiental. 

Medi ambient 

CB10. Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure 
i evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals. 

CB11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin 
els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. 

 

Tot i que el projecte AMPHIBIA és de l’àmbit cientificotecnològic, altres àmbits tenen una 

presència rellevant. La Taula 2 mostra les competències bàsiques d’altres àmbits o transversals 

que formen part del present Servei Comunitari. 

Taula 2. Competències bàsiques d’altres àmbits o transversals que constitueixen el Servei 
Comunitari AMPHIBIA. 

ÀMBIT COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Lingüístic 

CB1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la 
vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 

CB3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 
coneixement. 

CB4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, 
intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització. 

CB9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa 
per iniciar, mantenir i acabar el discurs. 

 
Matemàtic 

CB2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre 
problemes. 
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CB3. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant 
estratègies diverses. 

CB4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes. 

CB6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 

CB12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar 
informació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics. 

Artístic 

CB5. Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i 
tècniques pròpies de cada àmbit. 

CB6. Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels 
llenguatges artístics. 

CB10. Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà 
de cohesió i d’acció prosocial. 

Cultura i 
valors 

CB9. Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, 
polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera 
col·lectiva. 

Personal i 
social 

CB4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable. 

Digital 

CB2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i 
tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals. 

CB3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en 
moviment per a produccions de documents digitals. 

CB8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratiu. 

CB9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot 
utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual. 

 

A banda de les competències bàsiques que formen part del projecte AMPHIBIA, és important 

identificar els continguts claus i curriculars que assoliran els alumnes participants. Donat que el 

Servei Comunitari actualment es realitza als cursos de 3r i 4rt d’ESO, els continguts curriculars 

detallats a continuació corresponen a la matèria de Biologia i Geologia d’ambdós cursos (Taula 3). 

Taula 3. Continguts clau i curriculars de la matèria de Biologia i Geologia de 3r i 4rt d’ESO que 

formen part del projecte AMPHIBIA. 

CONTINGUTS CLAU CONTINGUTS CURRICULARS 

CC15. Investigació i 
experimentació 

CC15.1. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment 
experimental. 

CC15.2. Plantejament de preguntes i identificació dels models 
científics teòrics que poden ser més útils per respondre-les. 

CC15.3. Disseny d’investigacions per validar hipòtesis que comportin 
controlar variables. 

CC15.4. Argumentació de les conclusions. 

CC15.5. Projecte d’investigació en grup. 

CC27. Ecosistemes i 
activitat humana 

CC27.5. Anàlisi d’alguns problemes ambientals com: la generació de 
residus, la pluja àcida, la disminució de la capa d’ozó i l’augment del 
diòxid de carboni atmosfèric. Argumentació de mesures preventives i 
correctores i concreció de propostes d’actuació a l’entorn proper. 

CC9.1. La cèl·lula. Estructura, tipus. 
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CC9. La vida, 
conservació i canvi 

CC9.9. La biodiversitat al llarg del temps: dels primers 
microorganismes als organismes pluricel·lulars. 

CC12. Ecologia i 
medi ambient 

CC12.1. Biodiversitat i distribució dels éssers vius a la Terra. 

CC12.2. Components de l’ecosistema. Relacions tròfiques. Factors 
limitants i adaptacions. Hàbitat i nínxol ecològic. 

CC12.4. Impacte de l’activitat humana en el medi ambient. 

 

Pel que fa als criteris d’avaluació, es plantegen tres indicadors d’avaluació en funció del grau 

d’assoliment dels continguts curriculars i objectius definits en el present projecte (Taula 4). 

Taula 4. Criteris i indicadors d’avaluació del Servei Comunitari AMPHIBIA. El criteri d’avaluació 1 

(CA1) correspon a la matèria de Biologia i Geologia de 3r d’ESO mentre que el criteri d’avaluació 

13 (CA13) correspon a la matèria de Biologia i Geologia de 4rt d’ESO. 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

NIVELL 1 
(SATISFACTORI) 

NIVELL 2 
(NOTABLE) 

NIVELL 3 
(EXCEL·LENT) 

CA1. Elaborar 
conclusions en 
funció de les 
evidències 

recollides en un 
procés de 

recerca, identificar 
els supòsits que 
s’han assumit en 

deduir-les, i 
argumentar-les. 

L’alumne no és capaç 
de realitzar de 

manera autònoma el 
dossier del projecte 

ni és capaç de 
relacionar les 

evidències recollides 
per elaborar 

conclusions amb 
arguments sòlids. 

L’alumne no és capaç 
de realitzar la 

investigació seguint 
el mètode científic. 

L’alumne és capaç de 
realitzar amb ajuda el 
dossier del projecte, 
però no és capaç de 

relacionar les 
evidències recollides 

per elaborar 
conclusions amb 
arguments sòlids. 

L’alumne és capaç de 
realitzar la investigació 
amb ajuda seguint el 

mètode científic. 

L’alumne és capaç de 
realitzar de manera 

totalment autònoma 
el dossier del 

projecte i és capaç 
de relacionar les 

evidències recollides 
per elaborar 

conclusions amb 
arguments sòlids. 
L’alumne coneix el 
mètode científic i 

treballa 
autònomament. 

CA13. Relacionar 
els efectes que 
provoquen les 

activitats humanes, 
les professionals o 

productives, amb la 
dinàmica dels 

diferents sistemes 
de la Terra i 

argumentar les 
mesures d’estalvi i 

de reducció 
d’impactes 

mediambientals 
adequades en cada 

cas. 

L’alumne no és capaç 
de relacionar els 

efectes que 
provoquen les 

activitats humanes 
amb la supervivència 

dels amfibis ni és 
capaç d’establir 

mesures de reducció 
dels impactes 

mediambientals que 
afavoreixin la 

conservació dels 
amfibis i del seu 

hàbitat. 

L’alumne és capaç de 
relacionar amb ajuda 

els efectes que 
provoquen les 

activitats humanes 
amb la supervivència 
dels amfibis. És capaç 
d’establir mesures de 

reducció dels impactes 
mediambientals amb 
ajuda que afavoreixin 

la conservació dels 
amfibis i del seu 

hàbitat. 

L’alumne és capaç de 
relacionar 

autònomament els 
efectes que 

provoquen les 
activitats humanes 

amb la supervivència 
dels amfibis. És 
capaç d’establir 

mesures de reducció 
dels impactes 

mediambientals 
autònomament que 

afavoreixin la 
conservació dels 
amfibis i del seu 

hàbitat. 
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Material pedagògic: documentació i caixes de material 

El material pedagògic del projecte AMPHIBIA està redactat utilitzant el gènere masculí com a 

genèric per a facilitar la lectura, però s’inclouen tota la resta de les categories de gènere (binari 

i no binari). Està format per tres documents principals i dues caixes a disposició del centre 

educatiu amb les eines per dur a terme les sessions teòriques i pràctiques: 

▪ Dossier del professorat (DP). Conté el guió, temporització, material i explicacions per a 

cadascuna de les 7 activitats a realitzar al centre educatiu amb l’alumnat. També un 

solucionari de les activitats del Dossier de l’alumnat (DA).  

▪ Dossier de l’alumnat (DA). És el document que recull les evidències d’aprenentatge de 

l’alumnat. Conté totes les activitats proposades per cadascuna de les 7 activitats, així 

com també el material de suport per fer-les. 

▪ Model transferible Conservació de la fauna. És el document marc sobre fauna per tal 

de proporcionar al professorat recursos i documents que facilitin el desenvolupament 

adequat del Servei Comunitari abans, durant i després de finalitzar-lo. D’aquest Model 

transferible genèric, pengen projectes més concrets de conservació de fauna com per 

exemple, el projecte AMPHIBIA que disposa d’una documentació més concreta 

(http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/). 

▪ Caixa per a les sessions teòriques. Conté el material necessari per dur a terme les 

activitats a l’aula (llapis de memòria amb les presentacions i altres suports digitals, 

dossiers, fitxes, targetes, claus dicotòmiques, etc.). El contingut s’especifica a un llistat 

il·lustrat i amb codificació inclòs a la mateixa caixa. 

▪ Caixa per a les sessions pràctiques. Conté el material necessari per fer el mostreig 

d’amfibis als punts d’aigua, com és el cas de botes d’aigua, salabre, safata, estris per a 

la neteja del material, tres fitxes per mostrejar (observacions, caracterització de punts 

d’aigua i hàbitats) i dues claus dicotòmiques: una per a la identificació de larves 

d’amfibis i l’altre per a la identificació de les postes. El contingut s’especifica a un llistat 

il·lustrat i amb codificació inclòs a la mateixa caixa. 

 

Les caixes de material pedagògic es custodien a diferents Centres de Recursos Pedagògics (CRP) 

de Catalunya. Per fer-ne ús, cada centre educatiu ha de fer una sol·licitud prèvia, signar un 

document de compromís i seguir la resta d’indicacions que s’especifiquen al document 

anomenat Normes_us_material_camp que es troba disponible a la web del Servei Comunitari 

(www.amphibia.cat). Qualsevol consulta es pot fer als correus de la SCH 

(amphibia@soccatherp.org) i a l’Anna Gutiérrez de la Generalitat (agutierrezlo@gencat.cat).   

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/
http://www.amphibia.cat/
mailto:amphibia@soccatherp.org
mailto:agutierrezlo@gencat.cat
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Organització del Servei Comunitari 

Durant les sessions teòriques el professorat ha de guiar a l’alumnat en el procés d’aprenentatge, 

fomentant l’esperit crític envers la conservació, el respecte i l’estudi de la natura. L’aprenentatge 

s’ha de dur terme durant l’horari lectiu, preferiblement al llarg de la tardor i l’hivern, i s’ha de 

finalitzar abans de l’inici de les hores pràctiques fora de l’aula. L’ordre, la durada, la gestió de l’aula 

i la regulació de les activitats estan pensats tal que l’alumnat les aprofiti al màxim i, en 

conseqüència, assoleixi els objectius plantejats. Tanmateix, el docent pot prendre en tot moment 

les decisions que consideri oportunes en funció de les característiques del grup-classe. Cada 

activitat s’inicia amb una explicació suportada d’una presentació digital en la qual s’introdueixen 

els principals conceptes teòrics i finalitza amb la realització d’un exercici/joc que posa en pràctica 

els continguts tractats amb anterioritat. Al llarg i final de les activitats, els alumnes han d’anar 

omplint el dossier de l’alumnat de manera autònoma a l’aula, en grup o com a deures segons el 

criteri del docent. Algunes d’aquestes activitats estan plantejades per realitzar-se amb l’ordinador 

i connexió a Internet, tot i això i, atesa la diversitat de centres educatius, totes a excepció de 

l’activitat 3 (sessió 4; cerca i creació d’un mapa en línia que reculli els punts d’aigua propers al 

centre educatiu) disposen d’una opció per realitzar-se sense connexió a Internet. El següent 

esquema mostra la distribució general de les activitats i sessions teòriques que el docent ha de 

realitzar amb l’alumnat al centre educatiu (Figura 1).   

 

Figura 1. Esquema de la distribució de les activitats d’aprenentatge a l’aula al llarg de 10 sessions 
teòriques d’una hora. 

ACTIVITAT 7 (SESSIONS 9 I 10)
Educació ambiental

ACTIVITAT 6 (SESSIÓ 8)
Conservació i beneficis

ACTIVITAT 5 (SESSIONS 6 I 7)
Mostreig i estudi

ACTIVITAT 4 (SESSIONS 5 I 6)
Principals amenaces

ACTIVITAT 3 (SESSIÓ 4)
Hàbitats més propers

ACTIVITAT 2 (SESSIONS 2 I 3)
Diversitat i identificació

ACTIVITAT 1 (SESSIÓ 1)
El món dels amfibis
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Paral·lelament en el temps, la SCH ha de detectar amb l’ajut dels diferents agents implicats les 

necessitats específiques de l’entorn, i d’aquesta manera elaborar un Pla d’Acció que reculli un 

seguit de propostes per tal d’actuar d’una manera lògica i eficient a l’hora de realitzar les sessions 

pràctiques fora de l’aula. El Pla d’Acció es fa arribar als centres educatius i és l’alumnat qui ha de 

triar una de les propostes llistades amb l’ajut de l’equip docent. Els principals serveis a la comunitat 

es recullen a la Taula 5, encara que es poden oferir altres alternatives en funció de cada cas. 

Taula 5. Principals propostes d’actuacions de servei a la comunitat fora de l’aula. 

ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ 

Mostreig d’amfibis a 

un punt d’aigua 

L’alumnat es desplaça fins al punt d’aigua i, amb el suport dels tècnics 

de la SCH, es fa una prospecció d’amfibis. Un cop fet el mostreig 

s’omplen i s’interpreten unes fitxes de camp seguint el mètode 

científic. Es realitza seguint el  protocol de bioseguretat de la 

Generalitat de Catalunya i amb els permisos corresponents. 

Creació, restauració o 

millora d’una bassa 

L’alumnat participa en una acció directa de conservació d’un punt 

d’aigua. Si és necessari es farà una crida al voluntariat de la SCH. 

Campanya d’educació 

ambiental pel municipi 

L’alumnat difon les principals problemàtiques dels amfibis, la seva 

importància i diversitat al municipi, fent servir el material creat a la 

l’activitat d’aula destinada a la creació de material divulgatiu. 

Un cop triat el servei, s’ha de comunicar a la SCH que s’encarrega de gestionar els tràmits burocràtics 

i pactar una data i hora amb el centre per tal de realitzar el servei. En acabar les sessions pràctiques 

es realitza un acte de reconeixement, fent la difusió que sigui possible. Un cop finalitzat el projecte, 

cal detallar el nivell de participació dels protagonistes aconseguit, la valoració que fan tots els agents 

implicats o les persones destinatàries, els punts forts i punts a millorar del projecte, etc. Les 

valoracions es recullen i es prenen les decisions adients de cara al curs vinent (Figura 2). 

 

Figura 2. Etapes a seguir en el Servei Comunitari durant el curs.    

Per a més informació, consultes i seguiment de les últimes novetats, visiteu l’apartat de Servei 

Comunitari a la web de la SCH (www.soccatherp.org/) o la web del projecte (www.amphibia.cat).  

http://www.soccatherp.org/
http://www.amphibia.cat/
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Guia de planificació 

de les activitats 

d’aprenentatge a l’aula 
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ACTIVITAT 1 (SESSIÓ 1) 

EL MÓN DELS AMFIBIS 

Grup classe (GC); grup de treball (GT); grup d’experts (GE); treball cooperatiu (TC); parella (P); individual (I)  

SEQÜENCIACIÓ DE L’ACTIVITAT 1. EL MÓN DELS AMFIBIS 

PREGUNTA A RESPONDRE 

Què són els amfibis? 

OBJECTIUS 

OBJ1. Entendre el Servei Comunitari com una eina per promoure l’experimentació d’accions de 
compromís cívic, en aquest cas, de conservació dels amfibis i la natura. 
OBJ2. Descriure què és un amfibi i les característiques més importants sobre el seu cicle vital. 
OBJ3. Descriure la metamorfosis com un procés de transformació de fase larvària aquàtica a fase 
adulta terrestre. 
OBJ4. Identificar que els amfibis són ectoterms, tenen la pell humida i nua i són capaços d’escoltar 
vibracions i veure de nit. 
OBJ5. Diferenciar un adult d’una larva a partir de les característiques més rellevants. 
OBJ6. Distingir els amfibis entre anurs (gripaus i granotes) i  urodels (salamandres i tritons). 
OBJ7. Conèixer la distribució dels amfibis a escala mundial. 
OBJ8. Conèixer la dieta dels amfibis en la fase larvària i terrestre. 
OBJ9. Descriure la xarxa tròfica com el conjunt de producció i d'obtenció d'aliments dins d'un 
ecosistema. 

EXPLICACIÓ MATERIAL 
GESTIÓ 
AULA 

TEMPS REGULACIÓ 

Es demana als alumnes que pensin 
quina és la seva motivació per fer el 
Servei Comunitari i què volen 
aprendre. S’apunten a la pissarra totes 
les idees exposades pels alumnes. A 
continuació, s’explica quins són els 
objectius i com es treballarà. Llapis (CA03): 

A1_El món dels 
amfibis 

GC  

15’ 

- Es projecta la presentació digital i 
s’explica als alumnes els conceptes 
introductoris sobre els amfibis. Durant 
la projecció, es pregunta als alumnes 
qüestions relacionades amb els 
continguts. També es proposa als 
alumnes que exposin els seus dubtes 
en finalitzar la presentació. 

25’ 

Es realitza el test Kahoot! per 
consolidar els continguts treballats.  El 
docent ha de fer una breu explicació 
de cada pregunta per resoldre els 
dubtes. Es pot fer mitjançant l’enllaç o 
amb la presentació digital i apuntant 
les respostes a l’apartat 1 del DA. 

Llapis ( A003): 
A1_Test Kahoot o 

enllaç web + 
Dossier de 
l’alumnat 

(opcional;  CA02) 

I 15’ 
Posada en 

comú 

Finalment, els alumnes responen les 
preguntes de l’apartat 2 del DA. 

Dossier de 
l’alumnat (CA02) 

I 10’  
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Marc teòric: explicació per a la presentació digital  

S’inicia l’activitat amb la projecció de la presentació digital A1_El món dels amfibis per tal 

d’introduir els continguts sobre la primera sessió introductòria. Aquesta activitat es considera 

una primera pressa de contacte de l’alumne amb l’esperit del projecte AMPHIBIA i amb els 

conceptes més bàsics que es treballaran al llarg de tot el Servei Comunitari. És important que, 

durant l’explicació relativa a la presentació digital, el docent interactuï amb l’alumnat fent 

diferents preguntes (es proposen les següents)1: 

▪ Tot i que fa més de 350 milions d'anys que els avantpassats dels amfibis van colonitzar terra 

ferma, com és possible que encara depenguin de l'aigua per sobreviure?  

Hi ha diferents factors que veurem més endavant, però el més significatiu és la presència 

d'un ou anamniòtic, on l’embrió es desenvolupa sense la coberta protectora d'un medi líquid 

intern i que sí que presenten els ous de les aus o els rèptils. 

▪ La paraula "amfibi" prové del grec ἀμφί, amphí ('ambdues') i βίος, bíos ('vida') i significa 

"ambdues vides". Us imagineu per què els van anomenar així? 

Per la metamorfosi, fent referència a les dues fases que la majoria d’espècies 

experimenten: l’adulta al medi terrestre i la larvària a l’aquàtic. Cadascuna d’aquestes 

vides ocupen nínxols ecològics diferents, per tant, presenta comportaments diferents i 

ha de fer front a realitats diferents, per exemple. 

▪ Quin tipus de respiració presenten els amfibis?  

Presenten tres tipus de respiració: branquial, pulmonar i cutània (la més important). 

▪ Per què els amfibis es troben arreu del món exceptuant les zones desèrtiques i polars? 

Perquè necessiten l'aigua per realitzar correctament les seves funcions vitals i completar el 

seu cicle; als pols i als deserts l'aigua disponible és molt limitada o inexistent. 

▪ A quina època de l'any penseu que es reprodueixen, i per tant, es senten cantar més? A 

Catalunya, tot i que hi ha espècies que es reprodueixen durant l'hivern, és durant la 

primavera i la tardor quan la majoria es reprodueixen. Aquesta activitat es troba 

correlacionada amb els períodes de màxima pluviometria i unes temperatures suaus. 

▪ Quins hàbitats ocupen els amfibis?  

Principalment ocupen aquells hàbitats on trobem un punt d'aigua, ja sigui una bassa, 

rierol, safareig... i cada espècie és especialista en reproduir-se en un d'aquests punts. 

▪ Com beuen els amfibis?  

La majoria no beuen per la boca, sinó que absorbeixen l’aigua a través de la pell. 

 
1 Les diapositives amb el contingut que dona peu a les preguntes proposades es troben indicades amb 
una icona blava d’un interrogant. 



Pàgina | 15  

Exercici: explicació pel test Kahoot! 

Primerament, el docent entra a l’enllaç del Kahoot! (https://create.kahoot.it/share/que-saps-

sobre-el-mon-dels-amfibis/45684c85-8bd8-4283-8c2c-9c032d18ecb0) i selecciona l’opció de 

jugar per tal de començar el test. A continuació, els alumnes han d’introduir a la web 

www.kahoot.it en el seu mòbil o ordinador el codi disponible en la pantalla del docent. Cal 

recordar que el codi es genera aleatòriament cada vegada que es realitza el test i, per tant, no 

és un codi fix. Una vegada els alumnes introdueixen el codi i el seu nom, el docent clica l’opció 

de començar i s’inicia el Kahoot!. L’enunciat i respostes de cada pregunta es visualitza en la 

pantalla del docent de manera que l’alumne només veu al seu dispositiu el color i figura de les 

respostes disponibles. Per tant, en un temps de 20 segons l’alumne ha de prémer en el seu 

dispositiu el color associat a la resposta de la pregunta que veu en la pantalla del professor 

(projector de classe). Finalment, l’aplicació assigna automàticament un pòdium dels tres 

alumnes que millor i més ràpid han contestat. Els que assoleixin la màxima puntuació poden 

tenir un benefici en la següent activitat (com per exemple, escollir la parella de treball) o al llarg 

del Servei Comunitari. En cas que un alumne no disposi d’ordinador o mòbil, es pot jugar en 

parelles. 

Després de l’exercici, és recomanable fer un repàs i que al termini de cada pregunta el docent 

faci una breu explicació de la resposta correcta per tal que, aquells alumnes que no l’han 

encertat, puguin entendre l’error que han comès. Tot i això, per tal d’afavorir l’aprenentatge 

entre iguals, el docent també pot preguntar als alumnes perquè han marcat la resposta correcta. 

Independentment de la metodologia emprada, l’objectiu és que tots els alumnes finalitzin la 

sessió aprenent els conceptes correctament.  

En cas que l’enllaç web no funcioni o el docent prefereixi no utilitzar el mòbil a l’aula, pot 

realitzar el test mitjançant la presentació digital anomenada A1_Test Kahoot. En aquest cas, les 

diapositives de les preguntes ja estan configurades per tal que al cap de 20 segons es canviïn 

automàticament. Els alumnes anoten les respostes de cada pregunta en el full d’activitats del 

dossier de l’alumnat i, un cop finalitzi el test, s’intercanvien els fulls per corregir les respostes 

dels companys.  

 

 

 

https://create.kahoot.it/share/que-saps-sobre-el-mon-dels-amfibis/45684c85-8bd8-4283-8c2c-9c032d18ecb0
https://create.kahoot.it/share/que-saps-sobre-el-mon-dels-amfibis/45684c85-8bd8-4283-8c2c-9c032d18ecb0
http://www.kahoot.it/
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ACTIVITAT 2 (SESSIONS 2 I 3) 

DIVERSITAT I IDENTIFICACIÓ 

Grup classe (GC); grup de treball (GT); grup d’experts (GE); treball cooperatiu (TC); parella (P); individual (I)  

SEQÜENCIACIÓ DE L’ACTIVITAT 2. DIVERSITAT I IDENTIFICACIÓ 

PREGUNTA A RESPONDRE 

Com podem identificar les espècies? 

OBJECTIUS 

OBJ1. Identificar les característiques que ens permet agrupar un conjunt d’individus d’una mateixa 
espècie. 
OBJ2. Definir una espècie biològica com un conjunt d’organismes amb trets morfològics semblants 
que poden reproduir-se entre si i produir descendència fèrtil d’aspecte i genoma similars. 
OBJ3. Conèixer que cada espècie rep un nom binomial en llatí anomenat nom científic. 
OBJ4. Descobrir la diversitat d’espècies d’amfibis a Catalunya i als voltants del centre escolar. 
OBJ5. Definir una espècie paraigua com una espècie normalment vistosa i que crida l’atenció, 
seleccionada per a prendre decisions relacionades amb la conservació, ja que protegint a aquesta 
espècie se’n protegeixen indirectament moltes altres. 
OBJ6. Identificar el gripau d’esperons i la salamandra com a espècies paraigua. 
OBJ7. Saber crear i utilitzar una clau dicotòmica per diferenciar entre espècies d’amfibis. 

EXPLICACIÓ MATERIAL 
GESTIÓ 
AULA 

TEMPS REGULACIÓ 

Abans de començar, l’alumat respon 
les preguntes de l’apartat 1 del DA i 
es fa una posada comú per compartir 
les respostes. Es projecta la primera 
presentació digital de l’activitat i 
s’expliquen els conceptes relacionats 
amb les espècies, diversitat i 
identificació.  

Llapis (CA03): 
A2_Diversitat i 

identificació + Guia 
d’identificació 

d’amfibis i rèptils 
(opcional; CA04) +  

Dossier de l’alumnat 
(CA02) 

GC 25’ 
Posada en 

comú 

Es proporciona una còpia a cada 
parella del retallable amb les 
espècies per tal d’elaborar la clau 
dicotòmica (exercici la clau de l’èxit) 
seguint les indicacions de l’apartat 2 
del DA. 

Tisores i pegament 
+ Llapis (CA03): 

A2_Retallables clau 
dicotòmica + Clau 

dicotòmica de larves 
d’amfibis (opcional; 
x5; CA05) +  Dossier 
de l’alumnat (CA02) 

P 

60’ - 

Es projecta la segona presentació 
digital  i els alumnes, a partir de la seva 
clau, han d’identificar les espècies i 
respondre les preguntes del segon 
apartat del DA. Seguidament, exposen 
en quins aspectes s’han fixat per 
identificar-les i se’ls comunica si han 
encertat.  

Llapis (CA03): 
A2_Imatges prova 
final +   Dossier de 
l’alumnat (CA02) 

25’ 
Posada en 

comú 

Finalment, els alumnes responen les 
preguntes de l’apartat 3 DA. 

Dossier de l’alumnat 
(CA02) 

I 10’ 
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Marc teòric: explicació per a la presentació digital  

S’inicia l’activitat amb la projecció de la presentació digital A2_Diversitat i identificació. 

L’objectiu de l’activitat és que els alumnes entenguin el funcionament d’una de les eines més 

importants per identificar les espècies tant de fauna com de flora: la clau dicotòmica.  

Primerament, es crea un espai de reflexió on els alumnes han de pensar quins trets els 

caracteritzen com a espècie humana (mans amb cinc dits, polze oposable, cervell gros en 

proporció al cos, etc.). Després es presenten tres personatges coneguts (Will Smith, Alba Flores i 

Lionel Messi) i han d’analitzar les semblances i diferències que trobin entre ells. A continuació, 

s’introdueix el concepte d’espècie biològica i de nom científic, i per tal que els alumnes entenguin 

millor la terminologia, el docent fa una comparació amb les races de gos les quals, tot i tenir 

diferències (el color, el pelatge, etc.), són la mateixa espècie. El motiu de l’elecció d’aquest animal 

és perquè els alumnes estan molt familiaritzats amb ells de manera que poden entendre millor el 

concepte plantejat. Amb aquests exemples es remarca que hi han trets que no són del tot adients 

per identificar una espècie, com és el cas del color, donat que pot ser variable dins dels individus 

d’una mateixa espècie. En canvi, cal fer èmfasi en el fet que la morfologia acostuma a ser molt 

característica d’una espècie, però sobretot és la genètica la que ho determina. 

Posteriorment, el docent explica la definició d’espècie paraigua amb dos exemples 

representatius del món dels amfibis: el gripau d’esperons (Pelobates cultripes) i la salamandra 

(Salamandra salamandra). És important que entenguin aquest concepte donat que, en l’àmbit 

de la conservació, és clau identificar-les per poder prendre decisions mediambientals. També 

cal tenir clar que una espècie paraigua pot ser qualsevol espècie que cridi l’atenció i que 

conservant-la s’ajuda directament a les altres espècies que viuen al seu hàbitat. D’aquesta 

manera, una espècie que en un passat es desconeixia, pot passar a ser paraigua en un futur 

(com és el cas del tritó del Montseny (Calotriton asper)), i a l’inrevés. 

Tot seguit, es presenten les diferents espècies d’amfibis de Catalunya i, en concret, les que 

es poden trobar properes al centre educatiu2. Per afegiment, es pot aprofitar per preguntar 

als alumnes si han trobat cap granota, gripau, salamandra o tritó al municipi. Això, a més de 

fer participar en la classe, també pot ser útil per incrementar el coneixement herpetològic del 

municipi i en un futur valorar si els punts d’observació són susceptibles d’incloure’s al Pla 

d’Acció relatiu al servei a la comunitat fora de l‘aula. 

 
2 Si el docent té problemes per elaborar una llista de les espècies properes al centre educatiu pot consultar 
les distribucions de cadascuna a l’apartat web anomenat Fitxes d’identificació d’amfibis disponible a 
www.soccatherp.org i a www.amphibia.cat, o directament pot enviar un missatge a l’equip tècnic a 
l’adreça amphibia@soccatherp.org. 

http://www.soccatherp.org/
http://www.amphibia.cat/
mailto:amphibia@soccatherp.org
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Finalment, el docent presenta quines eines són les més comunes per identificar les espècies, 

com una guia d’identificació (al kit es troba un exemplar de la guia “Amfibis i rèptils de 

Catalunya, País Valencià i Balears (2011)”(CA04)) o una clau dicotòmica (a la presentació digital 

hi ha un parell exemples senzills). Els alumnes han d’entendre la funció principal d’una clau 

dicotòmica: arribar a identificar una espècie basant-se en la presència o absència d’una sèrie de 

caràcters morfològics. 

 

Exercici: explicació per a la clau de l’èxit 

Un cop finalitza la introducció, els alumnes realitzen la seva pròpia clau dicotòmica 

d’identificació de larves/capgrossos d’amfibis. Per això fan servir el seu dossier i el full 

A2_Retallables clau dicotòmica que el docent haurà d’haver imprès abans3. El document inclou 

una sèrie de fotografies que els alumnes han de retallar i enganxar al seu dossier per tal de crear 

la seva clau. És important que el docent puntualitzi les següents idees: 

▪ No totes les claus dicotòmiques han de ser iguals perquè siguin funcionals, poden 

arribar al mateix lloc per diversos camins. 

▪ Els colors poden ser importants en algun cas, però no es pot subestimar la morfologia 

del capgròs. 

▪ Fins i tot als experts en identificació de larves de vegades els costa identificar una 

espècie, especialment quan les larves són petites. 

▪ Per motivar als alumnes, es menciona que la clau dicotòmica que elaborin durant 

aquesta activitat serà la que s’utilitzi per fer el treball pràctic a les basses. Tot i això, 

en cas que no les realitzin correctament, s’utilitzaran les claus dicotòmiques creades 

per la SCH al camp (disponibles al llapis de memòria i a les caixes). 

Ara és el torn de posar a prova les claus dicotòmiques creades. Per a fer-ho, el docent projecta 

la presentació digital A2_Imatges prova final. A mesura que el docent mostra el total de cinc 

diapositives amb cinc espècies diferents, els alumnes omplen l’apartat corresponent del seu 

dossier. A l’hora de comprovar si han encertat, s’han de compartir les raons de la tria d’una 

espècie o una altra. Les respostes són les següents i es mostren a la segona meitat de la 

presentació: (1) Pelodytes punctatus; (2) Alytes sp.; (3) Epidalea calamita; (4) Triturus 

marmoratus; (5) Salamandra salamandra. 

 
3 Si el docent ho valora convenient, pot mostrar el model de clau dicotòmica d’identificació de larves 
d’amfibis (CA05) i així donar més facilitats per fer l’exercici/joc. 
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ACTIVITAT 3 (SESSIÓ 4) 

HÀBITATS MÉS PROPERS 

Grup classe (GC); grup de treball (GT); grup d’experts (GE); treball cooperatiu (TC); parella (P); individual (I)  

SEQÜENCIACIÓ DE L’ACTIVITAT 3. HÀBITATS MÉS PROPERS 

PREGUNTA A RESPONDRE 

On viuen els amfibis? 

OBJECTIUS 

OBJ1. Definir els conceptes d’hàbitat com l’entorn on viuen els éssers vius i l’ecosistema com el 
conjunt d’espècies d’una determinada àrea que interactuen entre elles i amb l’ambient. 
OBJ2. Entendre que l’hàbitat és clau per assegurar la supervivència i reproducció d’una espècie. 
OBJ3. Identificar que les basses d’aigua permanents i temporals constitueixen l’hàbitat dels amfibis. 
OBJ4. Identificar que els amfibis que no són exclusivament aquàtics necessiten l’hàbitat aquàtic i 
terrestre per tancar el seu cicle vital. 
OBJ5. Relacionar la protecció d’hàbitats amb la identificació de basses gràcies a la cartografia. 
OBJ6. Comprendre que la pertorbació de l’hàbitat terrestre i/o aquàtic disminueix la supervivència 
dels amfibis que no són exclusivament aquàtics. 
OBJ7. Aprendre la cartografia del municipi de la seva escola així com els elements més bàsics 
(carreteres, edificis emblemàtics, masses forestals, basses d’aigua, etc.). 
OBJ8. Saber utilitzar el visor de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per poder crear i 
obtenir mapes personalitzats. 

EXPLICACIÓ MATERIAL 
GESTIÓ 
AULA 

TEMPS REGULACIÓ 

Abans de començar, l’alumat respon 
les preguntes de l’apartat 1 del DA i 
es fa una posada en comú. Es projecta 
la presentació digital i s’expliquen els 
diferents hàbitats que ocupen els 
amfibis, la seva importància, i el 
concepte d’ecosistema. Després es 
donen les instruccions per utilitzar la 
web de l’ICGC. 

Llapis (CA03): 
A3_Punts d’aigua + 

A3_Vídeo 1000 
punts d’aigua +   

Dossier de l’alumnat 
(CA02) 

GC 15’ 
Posada en 

comú 

Els alumnes realitzen l’exercici un 
bany cartogràfic. Cerquen el municipi 
on es troba l’escola amb l’objectiu de 
marcar al mapa punts d’aigua 
coneguts. A continuació, rastregen 
fent zig-zag tot el municipi i marquen 
altres basses d’aigua trobades.  

Ordinadors amb 
Internet + Web de 
l’ICGC +  Dossier de 

l’alumnat (CA02) 

I 

30’ 

- 

Els alumnes guarden els mapes, els 
imprimeixen per enganxar-los a 
l’apartat 2 del seu dossier i els 
comparteixen amb la SCH. Dossier de l’alumnat 

(CA02) 

5’ 

Els alumnes responen les preguntes 
de l’apartat 3 del DA en veu alta per 
posar en comú els resultats obtinguts 
i es fa una reflexió sobre l’activitat. 

10’ 
Posada en 

comú 
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Marc teòric: explicació per a la presentació digital  

S’inicia l’activitat amb la projecció de la presentació digital A3_Habitats mes propers i el vídeo 

A3_1000 punts d’aigua de Paisatges Vius (disponible al llapis de memòria i a l’enllaç 

www.vimeo.com/152259461). Es vol transmetre la importància i diversitat dels hàbitats 

naturals, tant a gran escala com al municipi, i d’aquesta manera identificar-los en funció de 

les espècies que poden acollir, i en última instància valorar-los i protegir-los.  

Primerament, el docent introdueix els conceptes d’hàbitat i ecosistema. Poder identificar-los és 

cabdal de cara a la resta del Servei Comunitari. També parla dels hàbitats aquàtics que ocupen 

els amfibis, els quals són totalment dependent d’ells a causa del seu cicle de vida bifàsic i 

reproduir-se a l’aigua. La resta del temps romanen amagats a refugis terrestres, on s’alimenten 

també. El docent defensa que per poder protegir als amfibis s’han de conservar els hàbitats 

terrestres i els aquàtics i que per això els amfibis són bons bioindicadors (ja que la seva presència 

indica que hi ha un mínim de condicions òptimes a la terra i a l’aigua). 

Posteriorment,  el docent crea un espai de diàleg amb els alumnes per recollir les experiències 

d’aquests. Han vist mai un amfibi prop del centre educatiu? Coneixen alguna bassa al municipi? 

Aquestes respostes són útils per aprendre una mica més sobre l’entorn natural més proper, fixar 

encara més la idea que tenen els alumnes sobre l’hàbitat-tipus dels amfibis i, finalment, elaborar 

el mapa de punts d’aigua que fan a continuació. 

 

Exercici: explicació per a un bany cartogràfic 

El docent llegeix les instruccions en veu alta que es troben a la mateixa presentació digital.  

Després, els alumnes amb els ordinadors creen el seu mapa de punts d’aigua propers al centre 

fent servir l’aplicació web de l’ICGC (www.icc.cat/vissir3/)4. Una vegada creats, els mapes es 

poden imprimir i enganxar al dossier de l’alumnat. Per afegiment, els alumnes han d’enviar la 

SCH els seus mapes seguint les instruccions disponibles a la web www.amphibia.cat.  Per acabar, 

es posen en comú els resultats obtinguts i es fa una reflexió sobre l’exercici. 

Aquest exercici té especial rellevància donat que els alumnes realitzen un servei a la comunitat 

directa. Més concretament, els mapes generats són analitzats per l’equip tècnic de la SCH, essent 

útils per optimitzar l’estudi dels amfibis i les estratègies per conservar-los a ells i als seus hàbitats. 

 
4 Donat que aquesta activitat potencia les competències TIC de l’alumnat, en cas que el docent necessiti 
més informació sobre com utilitzar el visor de l’ICGC hi ha disponibles dos vídeos explicatius al llapis de 
memòria. 

http://www.vimeo.com/152259461
http://www.icc.cat/vissir3/
http://www.amphibia.cat/
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ACTIVITAT 4 (SESSIONS 5 I 6) 

PRINCIPALS AMENACES 

Grup classe (GC); grup de treball (GT); grup d’experts (GE); treball cooperatiu (TC); parella (P); individual (I)  

SEQÜENCIACIÓ DE L’ACTIVITAT 4. PRINCIPALS AMENACES 

PREGUNTA A RESPONDRE 

A què han de fer front els amfibis? 

OBJECTIUS 

OBJ1. Definir el concepte d’extinció com el procés que es produeix quan el darrer individu d’una 
espècie mor. 
OBJ2. Diferenciar les diferents escales i magnituds d’extinció: local, ecològica i massiva. 
OBJ3. Definir l’estat de conservació d’una espècie com la probabilitat que continuï existint una 
espècie en el present o en el futur pròxim. 
OBJ4. Conèixer l’estat de conservació dels amfibis a escala mundial. 
OBJ5. Reconèixer l’alteració, destrucció i fragmentació de l'hàbitat, les espècies exòtiques 
invasores (EEI), i la sobreexplotació, com factors d’amenaça generals que afecten els amfibis i a 
altres grups biològics. 
OBJ6. Reconèixer el canvi climàtic, els contaminants químics i les malalties infeccioses,  com factors 
d’amenaça associats que afecten especialment als amfibis. 
OBJ7. Identificar que el paper de l’atzar és un factor important que pot comprometre la 
supervivència d’una espècie. 
OBJ8. Relacionar la supervivència d’una espècie amb la conservació de l’hàbitat i el nombre 
d’individus d’una població. 

EXPLICACIÓ MATERIAL 
GESTIÓ 
AULA 

TEMPS REGULACIÓ 

Es projecta la presentació digital i 
s’explica als alumnes quin és 
l’estat de conservació i les 
principals amenaces que afecten 
els amfibis. Durant la projecció, es 
pregunta als alumnes qüestions 
relacionades amb els continguts. 
Finalment, es proposa als alumnes 
que exposin els seus dubtes sorgits 
durant l’explicació. 

Llapis (CA03): 
A4_Principals 

amenaces + Tríptic 
informatiu malalties 

emergents (x5; CA06) 

GC 

30’ - 

Es realitza el joc Amfi-vivència. 
Durant el joc, cal que el docent o 
un alumne voluntari apunti els 
resultats de cada partida per tal 
que després la resta d’alumnes 
ompli l’apartat 1 del DA.  

Cordes (x1 verda, x1 
marró i x4 blaves; 
CA07) + Daus (x2; 

CA08) + Targetes estat 
ecològic (x4; CA09) + 

Targetes 
amfibi/depredador 

(x30; CA10) +  Dossier 
de l’alumnat (CA02) 

30’ 
Posada en 

comú 

Els alumnes responen les 
preguntes de l’apartat 2 del DA i es 
fa una posada en comú. 

Dossier de l’alumnat 
(CA02) 

I 30’ 
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Marc teòric: explicació per a la presentació digital  

S’inicia l’activitat amb la projecció de la presentació digital A4_Principals amenaces on es tracta 

un dels temes més preocupants que envolten el món dels amfibis: el seu estat de conservació 

deficient i les seves amenaces. 

Primerament, el docent presenta la situació dels amfibis a escala global, fent èmfasi en el fet 

que en l’àmbit català l’estat dels amfibis és similar, i s’expliquen quatre conceptes clau com són 

l’estat de conservació d’una espècie, l’extinció, l’extinció local i l’extinció ecològica. Els alumnes 

han de tenir clars aquests conceptes, ja que han d’entendre que una espècie fa un o diversos 

papers claus en el funcionament d’un ecosistema pel que la seva desaparició pot crear unes 

conseqüències irreparables. Si el docent ho creu convenient, pot aprofitar per fer menció que al 

llarg de la història de la Terra hi ha hagut cinc grans extincions massives5 i que molts científics 

consideren que actualment ens trobem a la sisena i única no produïda per catàstrofes naturals. 

Posteriorment, el docent parla sobre les causes que determinen la situació dels amfibis, tant 

dels factors que afecten altres grups taxonòmics com els factors especialment associats a les 

espècies d’amfibis. Aquests són l’alteració, destrucció i fragmentació de l'hàbitat, les espècies 

exòtiques invasores (EEI),  la sobreexplotació, el canvi climàtic, els contaminants químics i les 

malalties infeccioses. S’ha de remarcar que aquests factors no es troben aïllats en l’espai i el 

temps, sinó que interaccionen creant una retroalimentació positiva on la presència d’un 

afavoreix l’expressió d’un altre (per exemple, la introducció d’EEI afavoreix el sorgiment de 

malalties, la destrucció de l’hàbitat afavoreix l’establiment d’EEI, el canvi climàtic o la 

sobreexplotació afavoreix la destrucció dels hàbitats, etc.). A continuació, el docent pot crear un 

espai de reflexió on els alumnes puguin debatre sobre l’origen d’aquests problemes, que són 

causa directa o indirecta de l’ésser humà.  

Les següents diapositives tracten més detalladament cada amenaça, oferint exemples tant 

llunyans com propers, i les seves conseqüències que limiten la capacitat de supervivència dels 

amfibis. Per reforçar el factor d’amenaça corresponent a les malalties emergents és 

recomanable ensenyar el tríptic informatiu. 

 

 
5 Una extinció massiva es produeix quan més d’un 50% dels éssers vius s’extingeixen en un període 
comprés entre 1 i 3 milions d’anys. Un exemple és la que es va produir entre els períodes Cretaci-Terciari 
fa 65 milions d’anys que va acabar amb la majoria dels dinosaures. Les altres extincions massives van 
ocórrer entre els períodes Ordovicià-Silurià, Devonià-Carbonífer, Permià-Triàsic i Triàsic-Juràssic, fa 444, 
360, 251 i 200 milions d’anys respectivament. 
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Exercici: explicació per al joc Amfi-vivència 

Es realitza el joc Amfi-vivència amb l’objectiu de simular la supervivència dels amfibis al seu medi 

natural. És important que hi hagi suficient espai a l’aula on es juga per tal de desenvolupar 

correctament el joc (es recomana jugar al pati, però pot realitzar-se a la classe deixant un espai 

central gran en forma d’U). Independentment d’on es realitzi, es recomana que el docent deixi 

preparat el joc per tal de gestionar millor el temps. 

Per jugar cal utilitzar el següent material: 

• Corda verda (x1; codi CA07): delimita la vegetació que actua com a refugi. 

• Corda marró (x1; codi CA07): delimita l’hàbitat terrestre. 

• Cordes/Cercles blaus (x4; codi CA07): delimiten 4 basses o punts d’aigua dolça. 

• Daus d’escuma (x2; codi CA08): representen l’atzar i determinen un guanyador. 

• Targetes sobre l’estat ecològic de les basses (x4; codi CA09): representen 

problemàtiques associades a les basses que dificulten la reproducció. El docent assigna 

a l’atzar a cada bassa una targeta i la situa damunt cap per avall sense mirar-la. 

• Targetes sobre amfibis/depredadors (x30; codi CA10): representen el paper que 

desenvolupa l’alumne al llarg del joc. Aquestes targetes penjaran del coll. 

A continuació, se situa el material anterior tal com mostra la Figura 3 per iniciar el joc. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de la situació inicial del joc Amfi-vivència. Els cercles blaus fan referència a 

les quatre basses, la creu correspon a un estat ecològic no apte per a la reproducció dels amfibis 

i el tic verd representa la idoneïtat per a la reproducció. 
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Un cop s’han situat els elements correctament es comença a jugar al joc seguint les següents 

indicacions: 

1. Es poden jugar entre 2-5 partides en funció del temps i del nombre de participants. Cal 

remarcar als alumnes que cada partida que es juga correspon a un nou any (és a dir, la 

partida 1 correspon a l’any 1, la partida 2 a l’any 2 i així successivament). S’explica als 

alumnes que l’objectiu del joc és arribar el major nombre d’amfibis a la bassa en bon estat 

de conservació (que ells no coneixen fins al final de la partida) per a poder reproduir-se 

evitant ser depredats pel depredador. El docent és qui tria si dir als alumnes que calen com 

a mínim dos amfibis per reproduir-se (ja que tenen reproducció sexual).  

2. Tots els alumnes, excepte un, se situen en filera sobre la vegetació mirant cap a les basses. 

Aquests alumnes desenvoluparan el paper dels amfibis pel que se’ls reparteix una targeta 

amb la imatge d’un amfibi (cal que l’alumne mostri a la resta de la classe la imatge). 

L’alumne restant desenvoluparà el paper del depredador i se situarà a l’hàbitat terrestre 

mirant cap als amfibis. En aquest cas, la seva targeta ha de mostrar el depredador. 

3. Un cop situats els alumnes correctament es comença el joc. El docent agafa els daus gegants 

i els ofereix a un amfibi (aleatòriament o per ordre de col·locació) i al depredador. L’objectiu 

és que l’amfibi arribi a la bassa per reproduir-se, però, prèviament, ha de lluitar contra el 

depredador. Ambdós tiren els daus simultàniament i s’observa la puntuació obtinguda. Per 

saber qui guanya el duel cal seguir els següents criteris: 

▪ Si el depredador supera en 1 unitat o més a l’amfibi: l’amfibi és devorat i es 

converteix en depredador terrestre. Per tant, es queda a l’hàbitat terrestre i gira 

la targeta penjada al seu coll mostrant la fotografia del depredador. A partir 

d’aquest moment el nou depredador actuarà com a tal i lluitarà amb els daus 

contra els amfibis que quedin per travessar el seu domini. En cas que hi hagi més 

depredadors que daus aquests s’han de repartir els torns de manera equitativa. 

▪ Si hi ha un empat: l’amfibi es queda al refugi (punt de partida) pel que no tindrà 

la possibilitat de reproduir-se fins a la següent partida.  

▪ Si l’amfibi supera en 1 o més unitats al depredador: l’amfibi guanya el duel amb 

el depredador i aconsegueix arribar a una bassa (la que esculli) i romandrà allà 

sense girar la targeta sobre l’estat ecològic de la bassa fins al final de la partida a 

l’espera que arribin altres amfibis. 
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4. Una vegada tots els amfibis han tirat el dau, es giren les targetes de les basses i s’observa 

el seu estat ecològic. Si hi ha dos o més amfibis en una bassa en bon estat de conservació 

es podran reproduir i convertiran a tots els depredadors en amfibis. En aquest cas, com tots 

els amfibis s’han salvat, es tornarà a escollir un depredador per a la següent partida. Per 

contra, si no hi ha més de dos amfibis en una bassa idònia per a la reproducció, cada 

alumne seguirà amb el mateix rol a la següent partida. Per tant, la partida començarà amb 

més depredadors dels que hi havia inicialment. 

5. En finalitzar cada partida, s’anota a la pissarra digital o al quadern dels alumnes els resultats 

obtinguts. Les taules estan disponibles a l’activitat corresponent del quadern de l’alumnat. 

Cadascuna correspon als resultats d’una partida, que alhora representen un any i són totes 

de resposta oberta. Es proposen a tall d’exemple dos escenaris finals de la primera partida: 

 

ESCENARI A PRIMERA PARTIDA (1º ANY) 

ASPECTES A ESTUDIAR 
ESTAT ECOLÒGIC DE LES BASSES 

CONTAMINAT SEQUERA 
ESPÈCIES 
INVASORES 

BON 
ESTAT 

Nº amfibis 4 2 1 2 

Nº depredadors 14 

Nº amfibis que no s’han 
reproduït  

4+2+1+ els que s’han quedat a la vegetació 

Èxit reproducció (Sí/No) Hi ha dos o més amfibis a la bassa ben conservada=Sí6 

 

ESCENARI B PRIMERA PARTIDA (1º ANY) 

ASPECTES A ESTUDIAR 
ESTAT ECOLÒGIC DE LES BASSES 

CONTAMINAT SEQUERA 
ESPÈCIES 
INVASORES 

BON 
ESTAT 

Nº amfibis 2 5 3 1 

Nº depredadors 11 

Nº amfibis que no s’han 
reproduït  

2+5+3+ els que s’han quedat a la vegetació 

Èxit reproducció (Sí/No) Només hi ha un amfibi a la bassa ben conservada=No7 

 

Un cop es juguen totes les partides, els alumnes responen individualment o en parelles (en 

funció de com consideri que l’aprenentatge dels seus alumnes serà més significatiu) les 

preguntes de la fitxa de la sessió. 

 
6 En aquest cas, com s’han reproduït, es renoven els rols. Per tant, la següent partida comença amb només 
un depredador i la resta d’alumnes com a amfibis. 
7 En aquest altre cas, com no s’han reproduït, la següent partida comença amb els rols no-renovats.  



Pàgina | 26  

ACTIVITAT 5 (SESSIONS 6 I 7) 

MOSTREIG I ESTUDI 

Grup classe (GC); grup de treball (GT); grup d’experts (GE); treball cooperatiu (TC); parella (P); individual (I)  

SEQÜENCIACIÓ DE L’ACTIVITAT 5. MOSTREIG I ESTUDI 

PREGUNTA A RESPONDRE 

Com estudiar els amfibis i els seus hàbitats? 

OBJECTIUS 

OBJ1. Definir el seguiment d’espècies com l'avaluació periòdica de les variacions que pateix una 
població/comunitat d’individus al llarg del temps. 
OBJ2. Assumir el mètode científic com la metodologia necessària per dur a terme una investigació 
amb veracitat. 
OBJ3. Identificar que les variables més importants d’un mostreig d’amfibis són les relacionades 
amb el punt d’aigua, característiques de l’aigua, espècies i el seu estat, flora, impactes i accions. 
OBJ4. Aprendre la tècnica per mostrejar i caracteritzar correctament un punt d’aigua. 
OBJ5. Conèixer la importància de la implicació ciutadana en la conservació de la natura mitjançant 
la ciència ciutadana. 

EXPLICACIÓ MATERIAL 
GESTIÓ 
AULA 

TEMPS REGULACIÓ 

Abans de començar, l’alumat 
respon les preguntes de l’apartat 1 
del DA i es fa una posada en comú. 
Es projecta la presentació digital i 
s’explica als alumnes en què 
consisteix el seguiment d’espècies, 
el mètode científic, el mostreig 
d’amfibis i el valor de la 
col·laboració de la ciutadania. A 
més, es recorden els conceptes 
clau de les sessions anteriors. 

Llapis (CA03):  
A5_Mostreig i estudi 

+ A5_ Vídeo 
mostreig d’amfibis +  
Dossier de l’alumnat 

(CA02) 

GC 30’ 
Posada en 

comú 

Es realitza una simulació d’un 
mostreig d’amfibis en grups de 2 o 
4 persones (en funció del nombre 
d’alumnes). Cada membre ha de 
realitzar entre 2-3 salabrades. 

Maquetes (x5; CA11) 
+ Salabrets (x5; 

CA12) + Safates ( x5; 
CA13) +  Cintes 

mètriques (x5; CA14) 
+ Bosses 

hermètiques amb 
virostes i quadrats 

de colors (x5; CA15) 

GT 

20’ 

- 

Es reparteix la fitxa amb la relació 
de colors i espècies per tal que els 
alumnes comptin i identifiquin el 
que han capturat a la seva bassa.  

Fitxes llegenda de 
larves, adults i 

impactes (x5; CA16) 
30’ 

Els alumnes omplen les fitxes de 
l’apartat 2 del DA i es fa una 
valoració sobre l’activitat. 

Dossier de l’alumnat 
(CA02) 

GC 10’ 
Posada en 

comú 
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Marc teòric: explicació per a la presentació digital  

S’inicia l’activitat amb la projecció de la presentació digital A5_Mostreig i estudi i el vídeo 

A5_Mostreig d’amfibis de l’associació la Sorellona i el Consorci de les Gavarres (disponible al 

llapis de memòria i a l’enllaç www.youtube.com/watch?v=tAEOaRlQYv8&t=510s). S’aborda un 

dels aspectes més transcendentals de cara a conèixer millor als amfibis i els seus hàbitats: com 

estudiar les seves poblacions i el lloc on viuen.  

Primerament, el docent explica què és el seguiment de les espècies, quina utilitat té, i fa èmfasi en 

la importància d’obtenir dades al llarg d’un interval temporal com més ampli millor, ja que només 

d’aquesta manera és com s’arriba a tenir un gruix de dades i una perspectiva suficientment àmplia 

per a establir un veredicte sobre l’estat de conservació d’una espècie i observar tendències. 

S’explica que el mètode científic, pilar estructural de les investigacions, està basat en la recol·lecció 

d'evidència empírica, observable i mesurable, emprant els principis de raonament lògic. 

Posteriorment, els alumnes s’han de posar en la pell d’un investigador, pensar en una bassa 

coneguda i esbrinar l’estat de conservació d’una comunitat d’amfibis en un punt d’aigua. Per això 

el docent els diu que per estudiar-los cal anar al camp i fer un mostreig com cal, seguint una sèrie 

d’indicacions. Transmet en què consisteix un mostreig d’amfibis i es recorden els conceptes clau 

de les sessions anteriors (biologia, hàbitat, altres grups taxonòmics veïns, etc.). Per tal d’afavorir 

la participació dels alumnes i la relació entre els conceptes que s’han anat tractant al llarg de les 

sessions, el docent pregunta quines variables creuen que són més importants d’anotar quan es 

fa un mostreig d’amfibis. En general, les variables que s’observen són: data, nom i codi del punt 

d’aigua, característiques sobre l’aigua, nom científic de les espècies observades i 

característiques rellevants (sexe, edat (larva o adult), estat de l’animal (viu, mort o cantant), 

nombre d’individus en interval), flora, impactes i accions realitzades a la bassa. 

Finalment, el docent revela què poden fer els alumnes per contribuir a ampliar el coneixement 

general sobre una espècie, hàbitat i/o altre aspecte del medi ambient. En aquest moment es 

parla de la ciència ciutadana, on tothom pot participar d’un estudi científic aportant dades molt 

valuoses. Això sí, sempre mantenint-se dins els límits de la legalitat i recordant que els amfibis 

estan molt amenaçats i que per a manipular-los s’ha de disposar de permisos específics i 

intransferibles de la Generalitat de Catalunya. També pot comentar que durant les hores de 

servei a la comunitat fora de l’aula existeix la possibilitat de formar part d’un equip que 

mostrejarà un punt d’aigua del municipi i que les dades obtingudes les hauran de penjar a 

l’aplicació mòbil o plataforma web de 1000 punts d’aigua (www.1000punts.cat). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tAEOaRlQYv8&t=510s
http://www.1000punts.cat/
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Exercici: explicació per a científics per un dia 

Abans de res, es divideix la classe en grups de 4 persones preferiblement, però, en funció del 

nombre d’alumnes, es poden agrupar en parelles. Per tal de preparar el mostreig, cal que els 

alumnes tinguin clar què significa el material i com mostrejar.  

El material necessari per grup per tal de preparar la bassa és el següent: 

▪ Maqueta d’una bassa (tortugueta) (x1; CA11). 

▪ Salabret (x1; CA12). 

▪ Safata (x1; CA13). 

▪ Cinta mètrica (x1; CA14). 

▪ Bossa hermètica amb virostes i quadrats de colors (x1; CA15). 

 

A continuació, s’explica als alumnes com preparar i mostrejar la bassa: 

1. Dins de la bassa s’aboca tot el contingut de la bossa hermètica que conté les virostes de 

palla, que simulen la vegetació i l’aigua, i els quadrats de colors, que simulen els amfibis i 

altres agents. 

2. Una vegada muntat l’hàbitat aquàtic, cada alumne ha de fer un total de 2-3 salabrades dins 

la bassa intentant capturar/pescar les “larves”: 

a) Primer comença un alumne fent una salabrada i aboca el contingut a la safata. 

b) L’alumne de la dreta del que pesca s’encarrega de separar, dins la safata, les “larves” de 

la “vegetació” i “l’aigua”.  

c) El mateix alumne del pas b) col·loca les “larves” capturades dins de la bossa de tela i es 

torna a abocar la “vegetació” i “l’aigua” dins de la bassa.  

d) Posteriorment, passa el salabre i la safata a l’alumne de l’esquerra per pescar. 

3. Un cop tots els alumnes han fet servir el salabre entre 2 i 3 vegades, es comença a comptar 

i identificar el que cada grup ha pescat a la seva bassa. Per aconseguir identificar les 

captures, el docent reparteix la fitxa amb la relació/llegenda de colors i espècies d’amfibis, 

invasores i contaminants (CA16).  

4. En funció del que signifiqui cada color, els alumnes apuntaran les dades a la columna que 

correspongui de les taules/fitxes8 que es troben al dossier de l’alumnat. Els alumnes 

comencen per la fitxa d’observacions d’amfibis, segueixen amb la fitxa de caracterització 

de punts d’aigua, i opcionalment, poden omplir la fitxa d’hàbitats9. 

 
8 Es tracta d’unes fitxes extretes del projecte de seguiment del gripau d’esperons al Pla de la Selva. 
9 Cal remarcar que el més important no és omplir totes les dades que demana cada fitxa, sinó ser curosos 
i rigorosos en apuntar realment el que s’ha observat. 
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5. Finalment es comparteix la informació entre grups, fent una reflexió sobre el que ha trobat 

cada grup a la seva bassa. 

 

Observacions sobre què i com omplir a cada fitxa: 

1. Fitxa d’observacions d’amfibis 

a) La DATA i hora. 

Exemple: 17/05/2022 a les 20:34 h 

b) El NOM DEL PUNT D’AIGUA.  

Exemple: Bassa de Can Rufí. Si saben el nom de la bassa coneguda del poble el poden 

anotar; si no se’l poden inventar.  

c) El CODI del punt d’aigua. 

Exemple: s’inventa un codi amb una lletra i un número, A1.  

d) La columna AIGUA es deixa en blanc.  

e) El nom científic de les espècies a la columna ESPÈCIE (vegeu fitxa llegenda de larves, 

adults i impactes (CA16)).  

f) La columna SEXE es deixa en blanc. 

g) El codi numèric pertinent a la columna EDAT. Ha de quedar clar si els individus trobats 

són larves (codi 8) o adults (codi 2).  

h) El codi numèric pertinent a la columna TIPUS D’OBSERVACIÓ. Ha de quedar clar si 

l’animal està viu (codi 1), mort (2) o cantant (3).  

i) El núm. d’INDIVIDUS. Si són adults es posa el núm. d’individus capturats. En el cas de les 

larves, hi ha un codi numèric relacionat *(0= Absència; 1= 1-10 ind.; 2= 11 – 100 ind.; 3= 

>100 ind.)  

j) La columna FLORA només s’omple si l’alumne sap les plantes que hi ha a la bassa del 

poble que ha pensat al principi de l’activitat, si no es deixa en blanc.  

k) L’IMPACTE que s’ha detectat a la bassa, si n’hi ha algun (espècies invasores i/o 

contaminació).  

l) La columna ACCIÓ es deixa en blanc si no se sap si s’hi desenvolupa alguna acció de 

conservació a la bassa.  

 

2. Fitxa de caracterització de punts d’aigua 

a) La DATA i hora. 

b) El NOM DEL PUNT D’AIGUA.  

c) El CODI del punt d’aigua. 
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d) L’apartat UTM es deixa pel final (OPCIONAL), es mira amb el web www.icc.cat/vissir3/ i 

en cas que sigui possible10. 

e) El codi numèric pertinent a la columna TIPUS DE PUNT. 

Exemple: Basses petites de nivell fluctuant o temporeres; sorreres, pedreres o graveres 

inundades; basses agrícoles i industrials; etc. 

f) El codi numèric pertinent a la columna ORIGEN. 

Exemple: natura; artificial; artificial naturalitzat; desconegut. 

g) El codi numèric pertinent al tipus de SUBSTRAT i el %. 

Exemple: Sorra/grava (60%), sediment/llot (40%). 

h) Les DIMENSIONS de la bassa (amb la cinta mètrica). 

Exemple: 0,3 m x 0,2 m x 0,09 m 

i) El codi numèric pertinent a la columna RÈGIM HÍDRIC. 

Exemple: permanent = aigua tot l’any; semipermanent = algun any s’asseca, però 

normalment té aigua tot l’any; temporal = cada any s’asseca a l’estiu; efímera = només 

té aigua algun mes a l’any). 

j) El codi numèric pertinent a la columna ALIMENTACIÓ. 

Exemple: pluja; surgència/font; freàtic; artificial. 

k) El codi numèric pertinent a la columna USOS. 

Exemple: agrícola; ornamental; ramader...). 

l) El codi numèric pertinent a la columna ESTRUCTURES DE GESTIÓ (si n’hi ha). 

m) La columna VEGETACIÓ. Només s’omple si l’alumne sap les plantes que hi ha a la bassa 

del poble que ha pensat al principi de l’activitat, si no es deixa en blanc. 

 

3. Fitxa d’hàbitats 

S’omple de manera opcional, individualment o en grups petits. Amb el mapa satèl·lit 

(ortofoto) del web de l’ICC www.icc.cat/vissir3/ han d’observar “des de l’aire” els hàbitats 

que envolten la bassa (bosc dens, mosaic, prat, conreu, etc.). 

 

 

 

 

 
10 La metodologia és la mateixa que es va fer servir a l’activitat 3 (sessió 4). 

http://www.icc.cat/vissir3/
http://www.icc.cat/vissir3/
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ACTIVITAT 6 (SESSIÓ 8) 

CONSERVACIÓ I BENEFICIS 

Grup classe (GC); grup de treball (GT); grup d’experts (GE); treball cooperatiu (TC); parella (P); individual (I)  

SEQÜENCIACIÓ DE L’ACTIVITAT 6. CONSERVACIÓ I BENEFICIS 

PREGUNTA A RESPONDRE 

Com protegir els amfibis i com ens beneficien? 

OBJECTIUS 

OBJ1. Conèixer les principals accions de conservació directes i indirectes per protegir els amfibis. 
OBJ2. Definir la custòdia del territori com una estratègia per a conservar els valors naturals, 
culturals i paisatgístics d’una zona determinada de titularitat privada. 
OBJ3. Descobrir i reflexionar sobre els beneficis que produeixen els amfibis per als ecosistemes 
naturals i l’ésser humà. 
OBJ4. Descriure la memòria històrica com tots aquells emblemes que constitueixen la identitat 
d’una ciutat o poble. 
OBJ5. Descriure el concepte de ciutat verda com una ciutat amb baix nivell de contaminació, 
abundants espais naturals i amb habitants educats en el respecte al medi ambient. 
OBJ6. Prendre decisions basades en proves i arguments respectant les dades i la seva veracitat. 
OBJ7. Reconèixer el diàleg com una eina primordial per a la convivència. 

EXPLICACIÓ MATERIAL 
GESTIÓ 
AULA 

TEMPS REGULACIÓ 

Abans de començar, l’alumat respon les 
preguntes de l’apartat 1 del DA i es 
comenten. Es projecta la presentació 
digital i s’explica als alumnes quines 
accions per protegir els amfibis i els seus 
hàbitats es poden realitzar, fent especial 
èmfasi en la custòdia del territori, i quins 
beneficis produeixen els amfibis. 

Llapis (CA03): 
A6_Conservació 

i beneficis +  
A6_Guia per 
divulgar la 

custòdia del 
territori +  
Dossier de 
l’alumnat 

(CA02) 

GC 

10’ 
Posada en 

comú 

S’exposa en què consisteix un joc de rol 
i, en concret, l’anomenat la decisió final. 
S’inicia contextualitzant la situació amb 
l’ajut del mapa i el post sobre la 
convocatòria al ple extraordinari de 
l’Ajuntament.   

5’ 

- S’expliquen i reparteixen les cartes dels 
sis personatges que intervenen i es 
recorden les normes per jugar 
correctament.   

Targetes del joc 
de rol (x30; 

CA17) +  
Dossier de 
l’alumnat 

(CA02) 

Cada rol decideix la seva posició, la 
defensa enfront de la de la resta, fa un 
resum i respon els apartats 2 i 3 del DA. 

GE 30’ 

La classe fa una votació per determinar 
la decisió final. 

TC 5’ 
Posada en 

comú 
Els alumnes completen les preguntes de 
l’apartat 4 del DA i es fa una posada en 
comú. 

Dossier de 
l’alumnat 

(CA02) 
I 10’ 
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Marc teòric: explicació per a la presentació digital  

S’inicia l’activitat amb la projecció de la presentació digital A6_Conservació i beneficis on la 

principal missió és que els alumnes coneguin diferents accions que poden fer, tant ells com les 

entitats, per conservar i protegir les poblacions d’amfibis del municipi. A més a més, se cerca 

que tinguin les eines necessàries per arribar a valorar els beneficis que aporten els amfibis als 

ecosistemes i poder defensar i ensenyar al davant de qualsevol persona la seva importància.   

Primerament, el docent pregunta a l’alumnat sobre quines accions creuen que fan ells diàriament 

per protegir els amfibis. A continuació, s’ofereix als alumnes una sèrie de costums o accions que 

poden adoptar de cara a contribuir a aquesta missió. Es tracta d’un petit recull i qualsevol 

suggeriment o proposta dels alumnes es valora positivament. Entre les accions podem destacar 

aquelles que es realitzen directament en pro dels amfibis, moltes d’elles als seus hàbitats:  

▪ Seguiment d’espècies i avaluació del seu estat de salut. 

▪ Construcció o restauració d’un punt d’aigua. 

▪ Recollida de brossa i deixalles dels hàbitats. 

▪ Construcció de refugis. 

▪ Eradicació d’espècies invasores. 

▪ Educació ambiental (que es tractarà a l’activitat 7). 

▪ Construcció de passos de fauna i barreres antiatropellaments. 

▪ Custòdia del territori11. 

Cal tenir present que moltes d’aquestes actuacions poden ser objectiu de tria al Pla d’Acció que 

recull les diferents propostes de servei actiu a la comunitat que es du a terme fora l’horari 

escolar i que l’alumnat i el docent han de triar (vegeu Taula 5). Per tant, és un bon moment per 

començar a valorar aquestes diferents opcions. 

Posteriorment, el docent enumera un seguit de beneficis que poden aportar els amfibis als 

ecosistemes en què es troben i, fins i tot, a l’ésser humà. Els triats són el paper clau que juguen 

dins les xarxes tròfiques, la seva capacitat d’exercir com a bioindicadors i la seva utilitat en el 

món mèdic. Tanmateix, existeixen més beneficis i estimular en l’alumnat el seu pensament crític 

i una pluja d’idees pot fer que el missatge s’interioritzi amb major facilitat, i també ajudar de 

cara als següents exercicis. 

 
11 La custòdia del territori es considera un concepte clau de la present activitat. Per aquesta raó es 
recomana al docent consultar l’apartat de custòdia (projecte Brots Blaus) de la SCH (www.soccatherp.org) 
o el document A6_Guia per divulgar la custòdia del territori de la Xarxa per a la Conservació de la Natura 
(XCN; www.xcn.cat).  

http://www.soccatherp.org/
http://www.xcn.cat/
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Exercici: explicació per a la gran decisió 

Es comença el joc de rol la gran decisió on es pretén que els alumnes es posin en la pell de 

diferents personalitats i, en equip, aprenguin a defensar els seus interessos de manera 

ordenada12. Els passos per a realitzar el joc són els següents: 

1. El docent projecta la mateixa presentació digital i demana als alumnes la seva 

col·laboració per establir un debat i arribar a una entesa sobre si es pot dur a terme un 

projecte d’assecament d’una bassa del municipi únic i darrer punt verd) on sempre ha 

viscut una gran diversitat d’amfibis per a construir una carretera que hi passi per sobre. 

És interessant suportar l’explicació amb el mapa i post a les xarxes socials sobre la 

convocatòria al ple extraordinari de l’Ajuntament.  

2. Es presenten els 6 personatges que intervenen13:  

▪ Veïnat del poble.  

▪ Ajuntament. 

▪ Naturalistes.  

▪ Jovent del poble. 

▪ Constructora. 

▪ Propietaris.  

3. Es reparteix una carta a cada alumne cap per avall. Després, s’agrupen tots els alumnes 

que tenen el mateix rol.  

4. Cada grup disposa de 10 minuts per posar-se en el seu paper, pensar arguments a favor 

o en contra de l’actuació, a partir de la informació continguda a les targetes. 

5. Abans d’iniciar el debat s’indiquen una sèrie de normes:  

▪ Cal demanar el torn de paraula. 

▪ Cal argumentar sense perdre les maneres. 

▪ Cal que tothom parli de manera equitativa. D’altra banda es pot triar l’opció que 

cada grup d’experts tingui un representant encarregat de parlar. 

▪ No es pot sortir del personatge. 

▪ No es pot alçar la veu. 

 
12 Per tal d’integrar les TIC i les arts escèniques es proposa com a activitat complementària que amb els 
mateixos cinc grups amb què els alumnes han treballat, pensin un sketch de 5 minuts mode telenotícies, 
documental sobre l’hàbitat dels amfibis o debat per exposar alguns dels conceptes que hagin trobat més 
interessants de les idees que han sorgit del debat. Els materials resultants d’aquesta activitat 
complementària es poden penjar a la web de l’escola o al blog de la classe i així entre tots es faci difusió 
d’aquestes accions. 
13 En cas de necessitat el docent pot adquirir el paper de moderador, encara que és recomanable que 
sigui l’alumnat que representa l’Ajuntament els que exerceixin aquest paper. 
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▪ No es pot entrar en desqualificacions i s’ha de respectar la resta d’opinions. 

6. S’inicia el debat que tindrà una durada d’entre 15 i 20 minuts en funció de la quantitat 

d’arguments que es vulguin expressar. 

7. Acabat el debat, ha de pensar un resum de què creuen que és important. 

8. Es fa una votació a mà alçada: projecte sí o projecte no. 

9. Un cop finalitzada la votació i tenint un resultat, es demana als alumnes que facin una 

reflexió sobre si els agradaria que s’assequés alguna de les basses que hi ha properes al 

seu poble per fer-hi passar una carretera o si creuen que aquest fet ja pot haver passat 

a prop del seu poble i per què. 
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ACTIVITAT 7 (SESSIONS 9 I 10) 

EDUCACIÓ AMBIENTAL 

Grup classe (GC); grup de treball (GT); grup d’experts (GE); treball cooperatiu (TC); parella (P); individual (I)  

SEQÜENCIACIÓ DE L’ACTIVITAT 7. EDUCACIÓ AMBIENTAL 

PREGUNTA A RESPONDRE 

Com podem donar a conèixer allò que sabem sobre els amfibis? 

OBJECTIUS 

OBJ1. Definir una campanya de sensibilització com una eina essencial per tal de transmetre a la 
ciutadania coneixements científics sobre la protecció i conservació dels amfibis. 
OBJ2. Aprendre a treballar en grup i a organitzar-se individualment per dur a terme una tasca 
col·lectiva. 
OBJ3. Conèixer diferents tipologies de campanyes de sensibilització i saber triar aquella que s’ajusti 
més a les necessitats del municipi i del grup. 
OBJ4. Desenvolupar les competències digitals necessàries per elaborar material didàctic per la 
campanya de sensibilització. 
OBJ5. Comprometre’s amb el projecte i la ciutadania per tal de dur a terme la campanya de 
sensibilització plantejada. 

EXPLICACIÓ MATERIAL 
GESTIÓ 
AULA 

TEMPS REGULACIÓ 

Es projecta la presentació digital i 
s’explica als alumnes en què consisteix 
l’educació ambiental, qui la pot fer, a 
qui va dirigida, etc. Després s’exposen 
un seguit d’exemples a diferents nivells 
i es respon l’apartat 1 del DA. 

Llapis (CA03): 
A6_Educació 
ambiental +  
Dossier de 

l’alumnat (CA02) 

GC 10’ 

- 

Es fan equips per fer l’exercici una crida 
a l’esperança i cadascun pensa quin 
tipus de campanya volen realitzar i 
quin missatge volen transmetre. 

TC 10’ 

Cada equip exposa la seva proposta i 
temàtica per tal d’entrellaçar i/o 
complementar idees similars. És 
important que els grups no facin 
exactament el mateix. 

- 

GC 

10’ 
Posada en 

comú 

Es decideix el cronograma de totes les 
activitats per tal d’evitar que 
coincideixin i que entre totes sumin. 

10’ 

- 
Es treballa en la campanya de 
sensibilització ambiental i s’omple la 
taula de l’apartat 2 del DA 

Ordinadors amb 
Internet o 

material de 
plàstica +  
Dossier de 

l’alumnat (CA02) 

70’ 

Si tots els equips han acabat o tenen 
molt avançada la feina, es comparteix 
el material que han generat a la resta 
de la classe. Finalment es responen les 
preguntes dels apartats 3 i 4 del DA. 

  TC 10’ 
Posada en 

comú 
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Marc teòric: explicació per a la presentació digital  

S’inicia l’activitat amb la projecció de la presentació digital A7_Educació ambiental on es pretén, 

d’entre altres coses, que l’alumnat desenvolupi una visió crítica enfront diferents aspectes dels 

amfibis, tot recordant els conceptes de les activitats anteriors, i sintetitzi aquest missatge per tal 

de fer-ho visible per a un públic concret mitjançant una campanya d’educació ambiental. 

Primerament, el docent parla sobre què és l’educació ambiental, qui la du a terme, a qui va 

dirigida i quins recursos es poden fer servir per transmetre la informació. Als alumnes els ha de 

quedar clar que és tan valuós difondre un concepte o idea com donar les eines necessàries 

perquè el públic receptor se sensibilitzi i pugui engegar les accions adequades per tal de 

contribuir a superar qualsevol crisi. En aquest sentit és important el contingut de la campanya, 

però ho és també, o més, la manera de transmetre’l. 

Posteriorment, el docent comenta que hi ha moltes temàtiques ambientals que es difonen a 

través de campanyes informatives o d’educació ambiental. Per exemplificar-ho mostra als 

alumnes diferents campanyes de sensibilització vers temàtiques ambientals (campanya 

d’educació sobre el projecte Life del tritó del Montseny; sobre les tortugues marines; sobre els 

residus marins; sobre el canvi climàtic; i sobre els amfibis en general). Finalment, el docent ha 

de crear un espai de reflexió on l’alumnat miri de trobar les diferències entre els recursos 

utilitzats dins una mateixa campanya que, tot i ser diversos, tenen objectius similars. 

 

Exercici: explicació per una crida a l’esperança 

Abans de res, es fan grups de quatre alumnes, ja que cada equip ha de realitzar la seva pròpia 

campanya d’educació ambiental14. Tot seguit, el docent proposa fer una pluja d’idees sobre 

quin tipus de campanya es veuen capaços de dur a terme per sensibilitzar els habitants del 

municipi sobre la conservació dels amfibis. Donat que hi ha moltes opcions de campanya de 

sensibilització ambiental i no estan totes recollides en forma d’exemple a la presentació 

digital, el següent llistat té com a objectiu proporcionar més idees: 

▪ Xerrada en instal·lacions municipals per explicar el projecte del Servei Comunitari que 

estan realitzant els alumnes. 

 
14 Aquest exercici està plantejat per tal que l’alumnat desenvolupi les competències digitals però, en cas 
que el centre no disposi d’ordinadors i/o connexió a Internet, pot realitzar-se manualment. Per aquesta 
tasca caldrà material fungible a càrrec de l’institut com cartolines, retoladors, paper d’embalar, pintures, 
retalls de roba, goma d’enganxar, tisores, etc. 
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▪ Realitzar una marxa pel poble amb pancartes per conscienciar a la població. 

▪ Coordinar un punt d’informació al mercat setmanal/festes del poble o a un lloc 

concorregut (per exemple, la plaça de l’Ajuntament) per conscienciar a la societat 

sobre la diversitat i la importància de conservar els amfibis de la zona. 

▪ Organitzar reunions setmanals/mensuals per tractar temes relacionats amb la 

conservació dels amfibis semblant als Fridays for Future. 

▪ Dissenyar cartells per difondre la problemàtica dels amfibis a escala municipal i global 

per tal d’enganxar-los als comerços i punts d’informació del poble (per exemple, 

biblioteques, Ajuntament, mercat, Oficina d’Atenció al Ciutadà, etc.). 

▪ Organitzar una xocolatada popular i dissenyar jocs sobre amfibis pels infants del poble 

i/o de l’escola. 

▪ Organitzar un simposi presencial o virtual a través d’un dels comptes de les xarxes 

socials de l’escola sobre diferents temàtiques dels amfibis: diversitat, problemàtiques, 

conservació, etc. 

El docent ha de deixar clar que independentment del recurs de divulgació que s’utilitzi, s’ha 

de fer un cartell informatiu per donar a conèixer l’esdeveniment/campanya15. 

Un cop escollida la campanya, cada equip exposa la seva proposta i temàtica per tal 

d’entrellaçar i/o complementar idees similars. En cas que dos equips tinguin la mateixa idea 

poden treballar conjuntament a criteri del professor. Tot i que la classe treballa per un objectiu 

comú la metodologia de treball de cada grup pot diferir. És a dir, si un grup vol organitzar una 

xerrada i un altre vol realitzar cartells informatius aquests poden, a banda de dissenyar cartells 

sobre la temàtica escollida, difondre l’hora i dia de la xerrada pel poble. 

Posteriorment, és necessari preparar un cronograma on se situïn en el temps les actuacions 

d’informació i educació ambiental per tal que no coincideixin. A partir de la posada en comú 

de què vol fer cada grup, sorgirà l’estratègia d’informació i educació ambiental que es durà a 

terme al municipi durant els dies vinents. 

Durant aquest exercici, el docent pregunta a cada grup si necessiten contactar amb alguna 

associació o entitat i/o si necessiten reservar algun espai públic per començar a fer les gestions 

 
15 Es recomanen els portals web gratuïts www.canva.com i www.bannersnack.com o els programes 
d’ordinador Microsoft PowerPoint, Adobe InDesign o Adobe Photoshop, entre altres. Tanmateix, 
qualsevol programa que permeti una edició gràfica bàsica és suficient. 

http://www.canva.com/
http://www.bannersnack.com/
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pertinents. Cal remarcar als alumnes que el temps del qual disposen a l’aula és limitat pel que 

han de gestionar bé les tasques que realitza cada membre del grup per tal de finalitzar la seva 

proposta. Tot i això, poden continuar en hores no lectives la seva campanya de sensibilització 

ambiental si tenen temps abans de posar-la en pràctica. Recomanem que es realitzi la 

campanya d’informació i educació ambiental que han organitzat els alumnes per tal que el seu 

aprenentatge sigui més significatiu encara que sigui en hores no lectives. Tot i això, la no 

realització no compromet el bon funcionament del projecte donat que la confecció del 

material ja suposa transferir el coneixement après a la realitat. Si l’escola disposa de xarxes 

socials, recomanem que tot el material generat es comparteixi per fer difusió del treball de 

l’alumnat del centre. A més a més, cada equip ha de fer arribar a la SCH les seves campanyes 

i material generat seguint les instruccions disponibles a la web www.amphibia.cat. Aquesta 

tasca és un dels serveis a la comunitat del projecte més importants.   

Després de realitzar la campanya de sensibilització els alumnes han de respondre a les 

preguntes de l’apartat Reflexionem... per tal de fomentar la competència personal i social. En 

aquest cas, recomanem que no es faci una posada en comú per tal que cadascú pugui 

expressar-se amb sinceritat. Si no es porta a terme la campanya, els alumnes poden respondre 

igualment les preguntes basant-se en el procés d’elaboració d’aquesta. 
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