
                                        

  

OBSERVACIÓ I INTERPRETACIÓ DE RASTRES D’ANIMALS 
Coneixement de la fauna autòctona del Parc Natural del Cadí-Moixeró. 

 

1. NIVELLS EDUCATIUS 

 
Educació primària i ESO.  
 

2. TEMPORITZACIÓ 

 
1h:30min més l’aproximació a la zona on es desenvolupa l’activitat. Es recomana combinar amb altres 
activitats que es realitzen a la mateixa zona. 
 

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN EN L’ACTIVITAT 

 

Competències 
transversals 

 Competència en el 
coneixement i la interacció amb 
el món físic. 

- Competència del tractament de la 
informació i competència digital 

 
 
 
 
 
 
 
Competències 
específiques de 
matèries/àrees 

Competències específiques primària 

Àmbit coneixement del medi - C.1 Plantejar-se preguntes sobre el medi, 
utilitzar estratègies de cerca de dades i 
analitzar resultats per trobar respostes. 
- C.4 Analitzar paisatges i ecosistemes 
tenint en compte els factors socials i 
naturals que els configuren, per valorar les 
actuacions que els afecten. 

Competències específiques secundària 

Àmbit cientificotecnològic - C.2 Identificar i caracteritzar els sistemes 
biològics i geològics des de la perspectiva 
dels models, per comunicar i predir el 
comportament dels fenòmens naturals. 
- C.5 Resoldre problemes de la vida 
quotidiana aplicant el raonament científic. 
 

 
 



                                        

4. CONTINGUTS 

 
4.1. Continguts de l’activitat 
- Les diferents petjades, caus, restes d’ossos, excrements i restes d’aliments i la relació amb el 
respectiu animal. 
- El paisatge de l’entorn proper: reconeixement dels elements naturals autòctons. 
- La xarxa tròfica. 

 
 

Relació de continguts de l’activitat amb el currículum de l’etapa educativa: PRIMÀRIA 

 
 
 
 
 

Continguts 
clau 

1. Biodiversitat i 
sostenibilitat: 

-Els éssers vius: classificació, funcions i adaptació al medi 
 
 

6. Ecosistema i 
paisatge: 

- els ecosistemes 
- els cicles de la matèria i els fluxos d’energia 
- els elements naturals i antròpics d’un paisatge 
 

11. Fases d’una 
investigació: 

- Els instruments d’observació i mesura, normes per al seu ús, 
mesures de seguretat. 
- La recollida de dades: rigor i fiabilitat. 
- L’anàlisi de resultats. 
- L’elaboració de conclusions, síntesis. (dintre de les fases d’una 
investigació) 
 
 

Continguts 
específics de 
l’àrea de 
coneixement 
del medi 
natural 

Cicle mitjà i 
Cicle superior 

-Interès per la observació i la generació de preguntes 
científiques... 
-Relació entre funcions vitals i estructura d’alguns animals, 
plantes i fongs. 
-Classificació dels diferents grups d’animals i plantes de l’entorn 
proper. 
-Claus i guies per a la classificació d’organismes. 
-Interès per l’observació, cura i protecció d’animals i plantes de 
l’entorn proper. 
-Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva 
interacció amb el medi. 
 
 
 



                                        

Relació de continguts de l’activitat amb el currículum de l’etapa educativa: SECUNDÀRIA 

Continguts de 
l’àrea de 
l’àmbit 
cientificotecn
ològic 

La diversitat dels 
éssers vius 

-Els cinc regnes. Observació, claus dicotòmiques senzilles. 
-Els grans grups taxonòmics. Adaptacions d’animals i plantes a 
diferents ecosistemes. 
-Importància de mantenir la biodiversitat. Tràfic d’espècies i 
espècies invasores. 

Ecologia i medi 
ambient 

-Components de l’ecosistema. Relacions tròfiques. Factors 
limitants i adaptacions. Hàbitat i nínxol ecològic. 
-Impacte de l’activitat humana en el medi ambient. 

 

5. OBJECTIUS 

 
- Descobrir les característiques d’algunes espècies autòctones del Parc Natural del Cadí-Moixeró a             
través de la observació de cranis, restes d’ossos, excrements, caus i restes de menjar.  
- Reconèixer i classificar els animals i plantes de la vall, i les relacions que estableixen amb el medi.  
- Valorar la importància de respectar i protegir el medi. 
- Desenvolupar actituds de respecte envers el medi natural, interferint el mínim possible sobre l’entorn               
natural de les espècies de flora i fauna. 
 

6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
Sortirem del poble caminant fins a l’inici de la Ruta de les Plantes medicinals que puja per la vall de la                     
Mola i caminarem 4 km fins a Planells de Sastró on es desenvolupa l’activitat. 
 
Un cop allà dividirem als alumnes en petits grups de treball els quals tindran mostres de restes                 
d’excrements, d’ossos i de menjar i un dossier per cada alumne en el qual podran fer anotacions, i                  
indicar si hem vist caus, rastres d’algun tipus o animals. 
 

7. OBSERVACIONS 

 
Activitat a realitzar preferiblement a la tardor (setembre i octubre) o a la primavera 
(d’abril a juny). Aquesta activitat també s’ofereix a l’hivern per a CS de primària i ESO i es desenvolupa                   
a l’estació d’esquí de La Vansa seguint un itinerari de raquetes (consultar apartat neu i esport a la web) 
Cal portar roba i calçat adequat a l’època de l’any.  
Es recomana fer una activitat complementària que es desenvolupi en la mateixa zona. 


