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PROJECTE CONSCIÈNCIA HERPETOLÒGICA

Guia didàctica: Orientacions i propostes per al curs de 3r ESO

Consideracions prèvies
Per garantir que l’alumnat adquireixi els continguts, objectius i competències inherents al joc de
cartes, s’ha elaborat una guia didàctica amb un recull d’activitats i preguntes per a cada curs de
l’ESO. Cada guia didàctica conté els continguts curriculars, dimensions i competències bàsiques,
i els objectius i activitats per treballar abans i després del joc de cartes. Per a cada activitat s’ha
detallat la temporització, gestió de l’aula i l’avaluació-regulació. Tot i això, cal destacar que la
durada de les activitats és orientativa i només té en compte l’explicació dels continguts més
importants i la relació entre ells pel que si el docent vol profunditzar algun dels conceptes ha de
destinar més temps del proposat. En funció de les característiques del grup, el docent pot
modificar la gestió de l’aula i el temps emprat per a cada activitat.

Objectius de la guia didàctica i seguiment de les sessions
L’objectiu de la present guia didàctica és que l’alumnat adquireixi els continguts més importants
sobre el funcionament dels ecosistemes i es sensibilitzi amb les problemàtiques ambientals que
afecten al medi ambient. Per assolir aquest objectiu, abans de jugar al joc de cartes HerpetOn,
els alumnes treballaran els conceptes relacionats amb el funcionament dels ecosistemes a través
de relacionar i definir els components d’un ecosistema amb els elements de dues il·lustracions
de dos tipus d’ecosistemes (aquàtic i terrestre). La següent activitat consisteix en jugar al joc de
cartes HerpetOn per introduir els impactes ambientals d’origen humà i natural que trobem en
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els ecosistemes aquàtics i terrestres. Per a fer-ho, els alumnes simularan un congrés
mediambiental on han de realitzar i exposar un pòster científic que expliqui l’impacte ambiental
que trobem en el joc de cartes. Finalment, els alumnes debatran i exposaran els seus neguits
sobre el que s’ha explicat durant el congrés i faran una reflexió sobre el que han après.
L’esquema general de les activitats proposades és el següent:

A1
A2
A3

•Com són els ecosistemes?
•Gamificació: joc de cartes HerpetOn
•Congrés mediambiental: Impacte ambiental

Per a més informació i seguiment de les últimes novetats, visiteu l’apartat de recursos a la web
de la Societat Catalana d’Herpetologia (www.soccatherp.org/) o l’apartat del projecte
Consciència Herpetològica (www.soccatherp.org/consciencia-herpetologica/). Allà es troba
disponibles una gran varietat de recursos de diferent naturalesa, com informació sobre els
amfibis i rèptils del món i en l’àmbit català, eines per identificar-los, materials audiovisuals
diversos, informació sobre les espècies exòtiques invasores més perilloses, entre d’altres. També
ens podeu seguir a les diferents xarxes socials de l’entitat.
Per a resoldre dubtes i fer consultes envieu un correu electrònic a sch@socccatherp.org.
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MATERIAL DOCENT
Guia de planificació i solucions
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ACTIVITAT 1. COM SÓN ELS ECOSISTEMES?
ACTIVITAT 1. COM SÓN ELS ECOSISTEMES?
OBJECTIUS
OBJ1. Definir el sòl com un recurs no renovable essencial per al desenvolupament de la vida i
susceptible de ser contaminat per acció humana.
OBJ2. Diferenciar entre espècie (conjunt d'individus que tenen característiques semblants o
en comú i són capaços de reproduir-se entre si, creant descendència fèrtil), població (conjunt
d'organismes o individus de la mateixa espècie que coexisteixen en un mateix espai i temps)
i comunitat (conjunt o un grup de diferents espècies que comparteixen un mateix hàbitat).
OBJ3. Definir l’ecosistema com el conjunt del biòtop i de la biocenosi.
OBJ4. Definir el biòtop com el medi físic que ocupen els organismes i que conté els factors
ambientals que en determinen les característiques.
OBJ5. Identificar que la temperatura, humitat, tipus de sòl, salinitat, entre altres, formen part
del biòtop.
OBJ6. Definir la biocenosi com el conjunt d’éssers vius d’un ecosistema.
OBJ7. Comprendre que els organismes que formen part d’un ecosistema estan relacionats
entre sí de manera directa o indirecta.
OBJ78. Justificar la funció dels components biòtics i abiòtics d’un ecosistema proper i valorar
la seva diversitat.
OBJ9. Treballar de manera cooperativa durant la realització de tasques en equip.
CONTINGUTS CURRICULARS
CC12.1. Ecosistemes. Paper dels elements que el configuren. Similituds i diferències entre
ecosistemes diversos: agrícoles, aquàtics, forestals...
CC27.2. Impactes de l’activitat humana sobre l’atmosfera, la hidrosfera i el sòl. Diferenciació
entre contaminació i contaminant.
DIMENSIONS I COMPETÈNCIES BÀSIQUES
DIMENSIONS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Indagació dels
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.
GESTIÓ
ACTIVITATS
MATERIAL
TEMPS REGULACIÓ
AULA
-Full
Esbrinem els elements i relacions que
d’activitats
Posada en
TC
15’
intervenen en un ecosistema.
A1_Com són els
comú
ecosistemes?
Explicació teòrica dels elements i
relacions que intervenen en un
GC
25’
ecosistema.
Elaboració de l’esquema que
-Full
representa els elements i les
d’activitats
Posada en
GC
20’
relacions que intervenen en un A1_Com són els
comú
ecosistema.
ecosistemes?
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Explicació per a esbrinar els elements i relacions que intervenen en un ecosistema
L’objectiu és que els alumnes desenvolupin la lògica a partir de relacionar els conceptes amb
cada element o conjunt d’elements que observen en la fotografia (Figura 1). D’aquesta manera,
l’alumnat aprèn a definir amb les seves pròpies paraules conceptes tècnics. És probable que
algunes idees no les coneguin, o bé, mostrin dificultats per definir-la al ser abstracte (com, per
exemple, humitat o temperatura). Tot i això, el que és important és que intentin definir el
concepte per tal de treballar la competència lingüística i l’habilitat de comunicar allò que sabem
però que no som capaços d’explicar. El llistat de conceptes que els alumnes han d’identificar i
descriure és: ecosistema, biòtop, humitat, llum, tipus de sòl, temperatura, salinitat, aigua,
biocenosi o comunitat, animals, plantes i microorganismes.

A

B

Figura 1. Fotografies de l’hàbitat terrestre (A) i aquàtic (B). Font: Elaboració pròpia.

Explicació per a la teoria dels elements i relacions que intervenen en un ecosistema.
Un cop l’alumnat ha pensat la relació i definició de cada concepte amb les dues fotografies, és
el moment que el docent faci l’explicació teòrica de què és cada concepte. La Figura 2 mostra la
relació de cada concepte amb el dibuix que li correspon a cada fotografia.
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Ecosistema terrestre

A

Ecosistema aquàtic

Tipus de sòl

Plantes

B

Llum¹
Humitat¹

Animals

Plantes

Tª¹

Salinitat
Microorganismes²

Microorganismes²

Tª¹
Aigua

Animals

Biocenosi

Biòtop

Biocenosi

Biòtop
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Figura 2. Relació de cada concepte amb el dibuix que li correspon a cada fotografia.
¹Components que fan referència a l’ambient. ²Organismes que no es veuen a simple vista però
són presents en l’ecosistema. Cal destacar que el tipus de sòl correspon al biòtop però, al no
poder-se diferenciar a la il·lustració de les plantes, s’ha inclòs la part de sòl que conté les plantes
en la biocenosi.

Explicació per a la realització de l’esquema on intervenen les relacions i elements d’un
ecosistema
Després de l’explicació teòrica, els alumnes han de ser capaços de representar el següent
esquema que engloba els elements i les relacions que es duen a terme en un ecosistema (Figura
3). En cas que el grup mostri dificultats, es pot proporcionar l’esquema de la Figura 3 sense els
noms per tal que l’alumnat escrigui el nom de cada element al quadrat corresponent.

Figura 3. Representació dels elements i relacions que intervenen en un ecosistema.
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ACTIVITAT 2. JOC DE CARTES
Explicació per a les partides de joc de cartes
Ara és el moment de jugar les partides del joc de cartes HerpetOn. Abans de finalitzar aquesta
activitat cal demanar als alumnes que, al finalitzar l’ultima partida, facin una fotografia o anotin
correctament totes les cartes del tauler donat que constituiran la base de treball per a la següent
activitat. El número de partides i de temps que poden jugar els alumnes és a criteri del docent.
Després de jugar es pot fer una reflexió sobre el joc com per exemple: si coneixen l’efecte que
pot ocasionar una única espècie invasora en l’ecosistema, com de ràpid es pertorba un hàbitat
per efecte humà i natural, la importància de conservar l’hàbitat, entre altres.
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ACTIVITAT 3. CONGRÉS AMBIENTAL
ACTIVITAT 3. CONGRÉS AMBIENTAL
OBJECTIUS
OBJ1. Identificar un comitè d’experts com un grup de persones especialistes en una temàtica
que es reuneixen per discutir entorn a preguntes, investigacions i resultats de recerca.
OBJ2. Comprendre que les alteracions en els ecosistemes aquàtics i terrestres repercuteixen
negativament en la biodiversitat d’amfibis i rèptils.
OBJ3. Relacionar la importància de la protecció i conservació dels ecosistemes aquàtics i
terrestres amb la supervivència de les espècies herpetològiques.
0BJ4. Interpretar l’urbanisme i l’expansió humana com un agent perjudicial per a la
conservació dels ecosistemes terrestre i aquàtics i, en conseqüència, per a la biodiversitat.
OBJ5. Argumentar mesures de conservació reals per protegir els hàbitats aquàtics i terrestres
així com la biodiversitat d’amfibis i rèptils.
OBJ6. Argumentar mesures per protegir les espècies herpetològiques de les espècies
invasores.
OBJ7. Treballar de manera cooperativa durant la realització de tasques en equip.
CONTINGUTS CURRICULARS
CC26.3. Riscos derivats dels processos geològics externs. L’activitat humana com a afavoridor
d’alguns d’aquests processos. Impacte, predicció i mesures de prevenció.
CC27.5. Anàlisi d’alguns problemes ambientals com: la generació de residus i l’augment del
diòxid de carboni atmosfèric. Argumentació de mesures preventives i correctores i concreció
de propostes d’actuació a l’entorn proper.
DIMENSIONS I COMPETÈNCIES BÀSIQUES
DIMENSIONS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de
la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament
Indagació dels
fenòmens naturals i dels fenòmens naturals.
de la vida quotidiana CB5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament
científic.
CB11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin
Medi ambient
els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
GESTIÓ
ACTIVITATS
MATERIAL
TEMPS REGULACIÓ
AULA
Introducció de què és i per a què
serveix un congrés i un pòster
GC
10’
científic.
-Ecosistema amb
Elaboració d’un pòster per a la una pertorbació
simulació del congrés científic sobre
-Activitat
TC
180’
Rúbrica
l’impacte ambiental.
A2_Congrès
ambiental (I)
Simulació i debat del congrés -Pòsters fets pels
GC
110’
científic.
alumnes
-Activitat
Reflexió individual.
A2_Congrés
Ind
10’
ambiental (II)
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Explicació per a la introducció de què és i per a què serveix un congrés i un pòster científic
El docent explica que un congrés una reunió de persones que treballen o investiguen sobre un
tema concret i que congreguen periòdicament (anualment o bianualment) per compartir els
resultats dels seus estudis. En aquest cas, es farà un congrés ambiental on s’exposin les
problemàtiques d’origen humà i natural que afecten als ecosistemes aquàtics i terrestres. En el
cas del pòster científic, és un mitjà visual per comunicar els resultats d’un treball d’investigació
de caràcter gràfic. Un pòster ha de ser visual i tenir una estructura jeràrquica que emfatitzi els
punts principals de la investigació. El més important és que sigui atractiu i comuniqui la
informació de manera correcta. Es recomana que el docent projecti un parell d’exemples de
pòsters científics per tal que l’alumnat es faci una idea més precisa sobre la seva estètica.

Explicació per a la elaboració d’un pòster per a la simulació del congrés científic sobre
l’impacte ambiental
L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes aprofundeixin en les problemàtiques
ambientals que afecten en major mesura als amfibis i exposar-les durant la simulació d’un
congrés científic per tal de treballar l’expressió oral. D’aquesta manera, es pretén que l’alumnat
es sensibilitzi amb la fragilitat que mostren els ecosistemes enfront de certes pertorbacions. Per
fer-ho, el grup de treball selecciona l’ecosistema més complet on hi hagi hagut una pertorbació
de qualsevol partida del joc de cartes. És important que el docent s’asseguri que no es repeteixen
impactes ambientals per tal que el congrés sigui el més educatiu possible. Aquesta activitat pot
avaluar-se mitjançant la rúbrica disponible al final del material del docent (tot i que pot
coavaluar-se si el docent ho considera oportú) i és una proposta per avaluar la competència de
l’àmbit digital en cas que es faci amb ordinador. A continuació, s’indica als alumnes les pautes
ha seguir per elaborar el pòster:
▪

Descripció de l’impacte ambiental o espècie invasora. Cal descriure breument en què
consisteix l’impacte o breu descripció de la biologia de l’espècie, com es produeix, la
durada estimada de l’impacte i fotografies representatives.

▪

Impacte de la pertorbació en un dels ecosistemes de la partida. Identificar els factors
biòtics i abiòtics que es veuen afectats per la pertorbació.

▪

Com afecta l’impacte ambiental o espècie invasora. Cal descriure a quin tipus
d’ecosistema afecta (aquàtic i/o terrestre) i com afecta als amfibis i rèptils i al seu
hàbitat.
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▪

Exemple real de l’impacte ambiental o espècie invasora. Cal explicar què ha succeït,
quin impacte en concret s’ha generat al medi ambient, les mesures de correcció que
s’han donat a terme (en cas que així sigui) i fotografies representatives.

▪

Mesures correctores per evitar l’impacte ambiental o espècie invasora. Cal fer una
breu explicació amb fotografies o dibuixos representatius i recalcar que han de
complementar les mesures d’Internet amb les idees pròpies.

▪

Bibliografia. Cal fer un petit recull de les 3 pàgines web o llibres de consulta que més
han utilitzat.

Explicació per a la simulació i debat del congrés científic
Un cop els alumnes han realitzat el pòster, es simula el congrés científic per tal que cada grup
de treball exposi la investigació sobre el seu impacte ambiental o espècie invasora. L’exposició
de cada treball ha de durar aproximadament 7-10 minuts per tal que tots els alumnes disposin
de la informació suficient per fer el posterior debat. Després de realitzar l’exposició dels pòsters,
es realitza un debat per tal que els alumnes exposin els seus neguits sobre la conservació dels
ecosistemes dels amfibis i rèptils i proposar diferents mesures per combatre-les.

Reflexió individual
Es proposa que els alumnes responguin individualment un parell de preguntes amb l’objectiu de
plasmar les reflexions grupals que s’han fet durant la simulació i debat del congrés científic.
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Rúbrica per a l’avaluació del pòster científic
Nivell expert (3)

Nivell avançat (2)
Poc atractiu i desordenat

Disseny i
presentació

Compleix el seu objectiu.

el que no

És un producte adequat.

en facilita la lectura.

Les imatges s'adapten a l'

Alguns elements són

contingut i posseeix tots els

poc adequats quant

elements necessaris.

al contingut i el seu acabat
és millorable.

La informació demanada
està completa, ben
Contingut de

explicada i ordenada i les

la informació

fotografies són il·lustratives
i correctes. Aporten idees
pròpies.

Falta algun apartat
d’informació demanat
però la resta està
correctament
desenvolupat i/o alguna
de les fotografies no són ni
correctes ni il·lustratives.
El llenguatge emprat

S'ha utilitzat un llenguatge
adequat juntament amb
Comunicació

expressions pròpies que
denoten el seu maneig i
comprensió del tema. Idees
bé expressades.

majoritàriament és
l’adequat però en alguns
conceptes no ha emprat
correctament les
expressions o conceptes
propis de la temàtica. La
major part de les idees
estan ben expressades.

Ortografia

Nivell novell (1)
El pòster és molt poc
atractiu i difícil la seva
lectura. Escassa relació
entre els elements i el seu
contingut. Aspecte
inacabat.

Falten més de dos apartats
d’informació demanats i/o
la informació és molt
superficial i/o no hi ha
fotografies en més de dos
apartats.
En gran part de l’exposició
el llenguatge utilitzat no
ha estat correcte i han
mancat moltes expressions
o conceptes propis de la
temàtica. Una part
important del treball no
s’ha entès perquè les idees
no estaven ben
expressades.

Una o cap falta d’ortografia

Dues faltes d’ortografia

Més de tres faltes

greus.

greus.

d’ortografia greus.
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MATERIAL ALUMNAT
Dossier d’activitats
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ACTIVITAT 1. COM SÓN ELS ECOSISTEMES?
Avui aprendrem què és i com elaborar un arbre filogenètic i quins són els mecanismes
que expliquen actualment perquè algunes espècies sobreviuen i d’altres s’extingeixen.

Qui és qui?
A partir de les dues imatges intenteu relacionar i definir els següents components que
formen part d’un ecosistema.
PISTA! Alguns conceptes o no es poden veure a simple vista o formen part de l’ambient
(és a dir, de “l’aire”).
1. Ecosistema:__________________________________________________________
2. Biòtop: _____________________________________________________________
3. Biocenosi: ___________________________________________________________
4. Humitat: ____________________________________________________________
5. Tipus de sòl: _________________________________________________________
6. Temperatura: ________________________________________________________
7. Salinitat: ____________________________________________________________
8. Aigua: ______________________________________________________________
9. Llum: _______________________________________________________________
10. Animals: ____________________________________________________________
11. Plantes: _____________________________________________________________
12. Microorganismes: ____________________________________________________
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Aprenem dels errors
Després de l’explicació, torneu a relacionar aquells conceptes que heu fallat per tal
d’aprendre dels vostres errors.

El resum final
Un cop heu corregit els errors, intenteu representar en forma d’esquema totes les
relacions que hi ha entre els conceptes que teniu a continuació: ecosistema, biòtop,
biocenosi, humitat, tipus de sòl, temperatura, salinitat, aigua, llum, animals, plantes i
microorganismes. Després de l’explicació, torneu a representar correctament
l’esquema.
EL VOSTRE ESQUEMA

L’ESQUEMA FINAL

Pàgina | 18

ACTIVITAT 2. CONGRÉS AMBIENTAL (I)
Avui aprendrem què és i com elaborar un pòster científic, simularem un congrés
ambiental i aprendrem els impactes d’origen natural i humà que afecten els
ecosistemes.

Quina informació necessitem?
▪

Descripció de l’impacte ambiental o espècie invasora. Cal descriure breument
en què consisteix l’impacte o breu descripció de la biologia de l’espècie, com es
produeix, la durada estimada de l’impacte i fotografies representatives.

▪

Impacte de la pertorbació en un dels ecosistemes de la partida. Identificar els
factors biòtics i abiòtics que es veuen afectats per la pertorbació.

▪

Com afecta l’impacte ambiental o espècie invasora. Cal descriure a quin tipus
d’ecosistema afecta (aquàtic i/o terrestre) i com afecta als amfibis i rèptils i al
seu hàbitat.

▪

Exemple real de l’impacte ambiental o espècie invasora. Cal explicar què ha
succeït, quin impacte en concret s’ha generat al medi ambient, les mesures de
correcció que s’han donat a terme (en cas que així sigui) i fotografies
representatives.

▪

Mesures correctores per evitar l’impacte ambiental o espècie invasora. Cal fer
una breu explicació amb fotografies o dibuixos representatius i recalcar que han
de complementar les mesures d’Internet amb les idees pròpies.

▪

Bibliografia. Cal fer un petit recull de les 3 pàgines webs o llibres de consulta que
més han utilitzat.

Pàgina | 19

ACTIVITAT 3. CONGRÉS AMBIENTAL (II)
Avui aprendrem què és i com elaborar un pòster científic, simularem un congrés
ambiental i aprendrem els impactes d’origen natural i humà que afecten els
ecosistemes.

Què heu après amb l’activitat?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coneixíeu
les problemàtiques ambientals que heu treballat? Quina us ha
impactat
més i per què?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Com
creieu que podeu contribuir a la millora dels ecosistemes? (ja sigui de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------manera individual o col·lectiva)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pàgina | 20
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