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Resum
Les tecnologies mòbils s’han convertit en una eina imprescindible en la nostra societat,
per aquest motiu aquest document narra la realització d’un projecte educatiu que
introdueix els telèfons mòbils a l’aula com una eina per conèixer l’entorn que l’envolta.
Mitjançant la selecció d’un conjunt d’aplicacions mòbils que permeten la identificació
de la fauna i flora; integrades en una sèrie d’activitats pensades per ser aplicades en un
entorn rural, essent un projecte global a nivell de tota l’escola.
A l'hora de planificar aquesta seqüència s'han tingut en compte una sèrie de principis
metodològics que deriven de l'aprenentatge mòbil, també anomenat en anglès "mlearning”, tals com autenticitat, col·laboració i personalització. A més de
l’aprenentatge exterior, en la recerca de la millora de la qualitat de vida de la infància i
la societat en general. S’estimula i fomenta el treball cooperatiu, la investigació,
l'experimentació i el joc, així com la construcció dels aprenentatges de forma activa.
Tot això en un ambient d’afecte i confiança. També es contribueix a què els alumnes
estiguin motivats, ja que les activitats són atractives i es presenten com una font
d’estimulació i interès per als nens.
Paraules clau: Biodiversitat | Aprenentatge Mòbil | Aprenentatge Exterior | Educació |
Ciències.

Abstract
Mobile technologies have become an essential tool in our society, so this document
tells the realization of an educational project that introduces mobile phones in the
classroom as a tool to know the surrounding environment. A mobile set of selecting
applications allows the identification of fauna and flora. Some activities are designed
to be applied in a rural environment, being a global project throughout the school.
At the time of planning this sequence, a series of methodological principles derive
from m-learning such as authenticity, collaboration and personalization; all of them
have been taken into account. External learning is in search of the improvement of the
quality of life of the childhood and our society. It stimulates and promotes the
cooperative work, the investigation, the experimentation and the game, as well as the
construction of the apprentices actively. All together must be teaching in an
environment of affection and confidence. It is also contributed to the motivation of the
students, since the activities are attractive and they are presented as a source of
stimulation and interest for children.
Keywords: Biodiversity | Mobile Learning | Outside Learning | Education | Sciences

7

Introducció
La tecnologia s’ha fet omnipresent en les nostres vides i constantment genera canvis
en el pla social, cultural i econòmic. En l’àmbit educatiu les TIC són una eina útil per
facilitar el procés d’ensenyament-aprenentatge. Integrar-los al currículum pot ser una
manera efectiva d’involucrar els alumnes en activitats d’aprenentatge. Països com
Finlàndia han apostat per fer extensiva en la vida dels nens i nenes l’ús de les
tecnologies, on els nens solen aprendre a utilitzar-les des d’edats primerenques.
L’univers està canviant constantment i hem de canviar amb ell (Buhigas, 2012).

Deloitte, 2018

La tecnologia mòbil cada dia ofereix un potencial més gran per ser utilitzada en
entorns educatius. Els dispositius mòbils ofereixen l'avantatge d'integrar diverses
tecnologies en una sola unitat, en el camp educatiu això representa un conjunt de
possibilitats que han tingut un gran impacte (Low, 2006). Per exemple existeixen un
gran nombre d’aplicacions que ens permeten conèixer l’entorn natural que ens
envolta. Podem identificar una flor amb una fotografia, conèixer de quina espècie són
aquelles petjades que ens hem trobat caminant per la muntanya o identificar totes les
especies que hi ha en una zona en concret i conèixer fins l’últim detall sobre
cadascuna. És a dir, ens permeten partir d’allò que és real, de l’experiència a l’abast
dels infants i no d’una exposició ex cathedra, llibresca o verbal (Freinet, 1973). La Unió
Europea, a partir de la seva iniciativa “eLearning - Concebre l'educació del futur”,
considera la introducció de les TIC en el sistema educatiu una prioritat dins dels seus
diferents plans estratègics de desenvolupament.
En primer lloc els telèfons mòbils poden facilitar continguts en línia, a gran part dels
quals s'accedeix mitjançant dispositius mòbils, el que atorga als professors i alumnes
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accés a una àmplia gamma de materials que donen suport i complementen la seva
instrucció a l'aula. En segon lloc, una millor comunicació administrativa entre escoles,
alumnes, docents i pares. En tercer lloc, els telèfons mòbils poden millorar el
desenvolupament professional dels docents, a l'enfortir la mentoria i l'observació per a
educadors abans que comencin a exercir i durant el seu treball a l'aula, i en permetre
que els mestres i professors participin en comunitats professionals virtuals (Shuler,
Winters i West, 2013).
Un altre fet a tenir en compte en l’ús de la tecnologia són els beneficis per a la
motivació de l’estudi i els èxits de l’aprenentatge (p. Ex., Tan, Liu i Chang 2007; Chen,
Kao i Sheu, 2003 2008; Hwang, Shi i Chu 2011). Per a un aprenentatge clau hem
d’aconseguir fer que conflueixen en els alumnes les coses que els hi encanta fer i les
que se'ls hi donen bé. Cercar el punt de trobada entre les aptituds naturals i les
inclinacions personals. Fer el que ens agrada ens omple d'energia i ens omple de
vitalitat. Es tracta no només d'una energia física, sinó mental (Ken Robinson).
En aquest treball s’explora la implementació d’una sèrie d’aplicacions mòbils en una
ruta situada a la vall pirinenca de Benasc pensada per a activitats escolars. Contribuint
a integrar les tecnologies mòbils en contextos educatius a la naturalesa. Les
tecnologies mòbils posseeixen un enorme potencial per transformar les prestacions
educatives i la capacitació.
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Justificació
Històricament l'accés dels docents a les tecnologies de la informació i les
comunicacions (TIC) ha estat limitat – i en moltes ocasions especialment - com és el cas
de les poblacions de les valls pirinenques. No obstant això, aquesta situació ha anat
canviant i en l’actualitat ja hi ha un gran nombre d’escoles en entorns rurals que
posseeixen portàtils, pissarres digitals o altres enginys tecnològics. Però hi ha una
tecnologia que encara es resisteix a entrar a les aules o en entorns educatius, els
telèfons mòbils. Són comuns en la nostra societat i en la majoria de casos els docents
tenen el coneixement basic per a usar-los. Posseeixen accés a una important
tecnologia de les comunicacions, que obre la porta a oportunitats educatives que
resulten apassionants (Shuler et al., 2013). Cal cercar formes en les què les tecnologies
mòbils aportin ajuda als educadors. Poden repercutir i millorar la educació en el futur.
Els dispositius mòbils milloren les possibilitats de comunicació i faciliten la interacció
social, la col·laboració i l'aprenentatge (Low i O'Connell, 2006). De la mateixa manera,
milloren la dinàmica educativa augmentant les possibilitats de comunicació (Liu i Kao,
2007). No obstant això, cal desenvolupar models d'experimentació que utilitzin
aquestes tecnologies per tal que facilitin l'obtenció de resultats positius en
l'aprenentatge.
Aquesta proposta està basada en una experiència real, en la qual s’exposa la
planificació i posada en pràctica d’un projecte basat en la interpretació de l’entorn
natural de l’escola rural de Sahún (Osca, Aragó) per part de l’alumnat mitjançant
telèfons mòbils. No pretén aquest treball convertir-se en referència teòrica sobre
l’aprenentatge mòbil, sinó més aviat un model d’experimentació per facilitar l’obtenció
de resultats positius en l’aprenentatge. Les seves reflexions poden servir d'ajuda a
aquells docents que vulguin desenvolupar un projecte similar als seus centres escolars.
Soc conscient que la posada en pràctica d’una experiència amb telèfons mòbils a l’aula
és complexa, ja que la realitat està plena de matisos, però aquest projecte demostra
que afrontar-los és possible i que resulta una experiència molt enriquidora.
L'escola forma part del món i alhora treballa aspectes que aquest conté. L'escola no
pot restar aliena a la societat. Depenent del context en que es trobi caldrà treballar
d'una forma o d’una altra. Aquesta ha de ser flexible i oberta. La finalitat de l'escola i
l'ensenyament és instructiva: ensenyar coneixement. És per això, que el docent ha de
ser reflexiu (preguntar-se coses contínuament). Ha de tenir autonomia, ha de ser
sensible, obert, amb ganes d’aprendre coses noves. El que el mestre i mestra senti
influirà en l’aprenentatge dels seus i les seves alumnes (Adarre, 2011).
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Objectius
Un dels objectius principals d’aquest treball és aportar llum sobre l’aprenentatge
mòbil, buscant el suport en el procés d’aprenentatge d’instruments tals com telèfons
intel·ligents o tauletes informàtiques. Facilitant d’aquesta manera l’accés al
coneixement en el moment adequat, ja que la instrucció pot realitzar-se en qualsevol
lloc i en tot moment. També es busca ampliar els repertoris pedagògics i curriculars
dels mestres per aprofitar la tecnologia en el desenvolupament de l'aprenentatge dels
estudiants i donar-los-hi noves eines.
Si bé els recursos digitals constitueixen un component important de l'aprenentatge
mòbil, no n'hi ha prou per ser eficaços, amb els programes també s'han de dissenyar
estratègies pedagògiques en què es puguin aplicar aquests recursos. Més enllà de les
tecnologies que s'utilitzin, la major part de l'aprenentatge que ocorre en un context
escolar és facilitat pel docent. El professor no és simplement algú que proporciona
recursos als estudiants i els guia en una seqüència predeterminada d'activitats. Els
professors i mestres estan constantment modificant i acomodant les activitats
d'aprenentatge per satisfer les necessitats individuals dels alumnes (Jara, Claro i
Martinic, 2012). Per tant, un objectiu també serà dissenyar estratègies pedagògiques
que permetin aplicar-les a l’ús de les tecnologies mòbils.
Per altra banda, també es pretén donar a conèixer i difondre l’entorn natural de
l’escola, amb la finalitat que els infants desenvolupin l’esperit crític i la sensibilitat en
relació a la natura i, a la vegada, que siguin els mateixos educadors dels seus pares i
mares. El projecte també s’ha vist com una oportunitat per introduir a l’aula
l’ensenyament-aprenentatge d’una selecció de conceptes, procediments i valors per
fomentar la transició cap a una societat més coneixedora de la riquesa del patrimoni
natural i social del Pirineu: l’ós bru, l’hàbitat pirinenc, l’espai compartit, la cultura i el
patrimoni. Tot disposant d’una sèrie de materials que formen part del projecte
europeu PirosLIFE, que contribueix a la conservació de l’ós bru als Pirineus.
La investigació de l'entorn natural pels alumnes mitjançant les tecnologies mòbils
constitueix un recurs didàctic clau per a la formació integral dels nens i nenes. La
investigació de l'entorn natural constitueix una eina eficaç per a la motivació dels
alumnes (Sánchez i Barbudo, 1997) en aplicar una metodologia de participació dels
alumnes, mitjançant múltiples relacions dels infants, amb el mestre i amb el medi
ambient.
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Marc teòric
Aprenentatge mòbil
L'aprenentatge
mòbil,
també
anomenat en anglès "m-learning",
ofereix mètodes moderns de suport
al procés d'aprenentatge mitjançant
l'ús d'instruments mòbils, com ara
els ordinadors portàtils i les tauletes
informàtiques, els lectors MP3, els
telèfons intel·ligents i els telèfons
mòbils. Per O´Malley, Vavoula,
Glew, Taylor, Sharples, Lefrere et al.
(2005) l’aprenentatge mòbil és
qualsevol tipus d'aprenentatge que succeeix quan l'aprenent no es trobi en una
ubicació predeterminada o que l'aprenentatge passi quan l'alumne aprofita les
oportunitats d'aprenentatge que ofereixen les tecnologies mòbils. De fet,
l’aprenentatge mòbil no és solament utilitzar tecnologies mòbils, va molt més enllà.
La integració de tecnologia en l'educació ha motivat el desenvolupament de diverses
investigacions i models de referència que ordenen el treball acadèmic i assenyalen
camins a seguir en el procés d'implementació de tecnologia educativa (Park, 2011;
Kearney, Schuck, Burden i Aubusson, 2012; Castaño-Muñoz, Duart i SanchoVinuesa,
2013; Cataldi i Cabero Almenara, 2006; Junco i Cotten, 2011). En aquest procés s'ha
determinat que l'aprenentatge és
afectat per les eines que fa servir, i,
de manera recíproca, les eines
d'aprenentatge són modificades per
les formes com s'utilitzen (Kearney
et al., 2012), això reflecteix una
relació profunda entre els conceptes
i els mitjans i la necessitat que els
models
d'ensenyamentaprenentatge comptin amb una visió
sistèmica.
Park (2011) proposa una categorització de les tecnologies mòbils d'aprenentatge.
Considera que es poden alinear la distancia transaccional i el caràcter social. La
primera es defineix com l’espai cognitiu entre individus, mentre que el segon defineix
en quina mesura una activitat implica la interacció amb els altres per tal que pugui ser
12

completada correctament. A més, considera que les activitats poden ser de baixa
distancia transaccional, si no requereixen un pla acadèmic estructurat; i d’alta
distancia transaccional, si necessiten un programa acadèmic organitzat (Il·lustració 1).

Il·lustració 1: Marc de treball per a l'aprenentatge mòbil, basat en Park (2011)

Palalas (2013) suposa que l'aprenentatge mòbil involucra un complex ecosistema, en el
qual evidentment participen elements en interacció permanent. Planteja que
l'ecosistema de l'aprenentatge mòbil comprèn cinc espais conceptuals claus: temporal,
físic, transaccional, tecnològic i pedagògic. Aquests interactuen de manera tal que
conformen un espai comú, la zona òptima de l'aprenentatge mòbil, on es propiciarà un
aprenentatge de qualitat superior (Il·lustració 2).

Il·lustració 2: Ecosistemes de l'aprenentatge mòbil, basat en Palalas (2013).

Kearney et al. (2012), d'altra banda, proposen un altre model en què intervenen tres
elements: autenticitat, col·laboració i personalització. A més afegeixen a cada un d’ells
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dues subescales. L’autenticitat implica en quina mesura es perceben com a reals els
continguts i troben similituds entre el que l'usuari realitza i el món real en el qual està.
La col·laboració vol dir de quina manera l'usuari se sent part d'una comunitat
d'aprenentatge amb la qual interactua, és a dir, ha de consumir continguts tecnològics
i ha de ser capaç de produir-los. Finalment la personalització, que es relaciona amb la
possibilitat de l'usuari de percebre que es tracta d'un sistema autònom que està
construït a la mesura de les seves necessitats i que li permet mantenir control sobre
on, amb quin ritme i en quin moment aprendre. El nucli de l’aprenentatge mòbil el
formen l’espai i el temps, ja que aquesta activitat pot transcórrer en contextos reals
com un museu, una ruta didàctica a la naturalesa, etc. Aquest és un dels fets més
importants de les tecnologies mòbils, que poden ser utilitzades en contextos educatius
en qualsevol lloc i en qualsevol moment (Il·lustració 3).

Il·lustració 3: Model pedagògic d'aprenentatge mòbil, basat en Kearney et al. (2012)

Després de la praxis duta a terme al llarg d’aquest treball, considero que aquest model
pedagògic d’aprenentatge mòbil, basat en Kearney et al. (2012), és el que més
s’adequa a l’experiència duta a terme al llarg d’aquest treball.
Altres aspectes que haurem de tenir en compte a l’hora de desenvolupar una activitat
amb tecnologies mòbils són el propi dispositiu i les seves característiques físiques,
tècniques i funcionals. Aquestes característiques inclouen capacitats d'entrada i
sortida, capacitats d'emmagatzematge, potència, velocitat del processador,
compatibilitat i extensibilitat. Aquestes característiques influeixen en la usabilitat del
dispositiu que al seu torn influeix en l'experiència de l'alumne, la facilitat d'ús
percebuda i la utilitat percebuda (Rikala i Kankaanranta, 2014).
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Aprenentatge exterior
A Noruega educar amb contacte amb la naturalesa és un fenomen cultural (frilufsliv)
que també està inclòs en el currículum i que es manifesta a través de pràctiques
educatives en espais naturals. L'educació a l'aire lliure es distingeix com un fenomen
significatiu en vista de la crisi de consciència mediambiental i en la recerca de la millora
de la qualitat de vida de la infància i la societat en general (Sánchez, 2014). De fet,
l'educació a l'aire lliure és àmpliament reconeguda com el mètode més factible
d'ensenyar el fenomen del món natural (Tan, Liu i Chang, 2007).
Al llibre “L’últim nen dels boscos” (Louv, 2005) es va encunyar el terme "Trastorn per
dèficit de naturalesa" per formular la hipòtesi que moltes de les malalties
característiques de la nostra societat postmoderna, com la depressió, l'estrès, el dèficit
d'atenció amb o sense hiperactivitat o l'ansietat, podrien ser fruit de la manca de
contacte amb el medi natural. I és que la necessitat de contacte amb la natura és
innata a l'ésser humà i al privar-lo d’aquest contacte el cos emmalalteix (Creixell,
2014). Per tant, és evident que el context educatiu ha d’incloure activitats que
permetin el contacte directe amb la naturalesa real i no convertir-la amb un element
relacionat amb catàstrofes naturals o un element abstracte. La desconnexió de la
naturalesa porta a idealitzar-la o a relacionar-la amb la por (Louv, 2005).
A les escoles es sol ensenyar l’entorn a partir de llibres o fitxes, ja que en moltes
ocasions no ens adonem que per conèixer l’entorn, especialment en zones rurals,
solament hem de creuar la porta de l’escola. A més, l’ús de tecnologies mòbils en un
entorn natural, fora de l’aula, pot tenir efectes positius sobre la implicació i la
motivació de l’alumne (Huizenga, Hordijk & Lubsen, 2008). El fet d’estimular l’infant té
un paper clau en el procés d’aprenentatge. No resulta el mateix identificar una planta
o un animal a l’aula amb una fotografia que sortir a la naturalesa i poder-los identificar
mitjançant les tecnologies mòbils en un context real. De fet, aquest és l’element clau,
els sistemes mòbils permeten habilitar l’aprenentatge i, a més, donen la llibertat a
l’alumne per decidir com realitzar l’aprenentatge.
“En primer lloc, els dispositius mòbils poden suportar, guiar i ampliar el
procés de reflexió de l'alumne dins i fora de l'aula. En segon lloc, els
sistemes mòbils poden millorar la creativitat dels aprenents, així com la
capacitat d'explorar i absorbir nous coneixements, així com resoldre
problemes en diferents ubicacions. En tercer lloc, quan els estudiants
utilitzen dispositius mòbils, poden expressar les seves pròpies perspectives
de manera més lliure. En quart lloc, com els sistemes mòbils poden habilitar
l'aprenentatge amb la ruta i la velocitat preferits de l'alumne, i poden
donar suport i guiar el procés de pensament de l'aprenent, l'aprenentatge
pot ser més independent i autosuficient. Per aquestes raons, les tecnologies
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mòbils poden tenir efectes positius sobre la implicació i la motivació. Per
tant, l'aprenentatge a l'aire lliure podria ser més divertit i desafiant per als
estudiants” (Rikala et al., 2014).
A l’entorn de les nostres escoles hi trobem una gran varietat de fauna i flora, però la
pròpia quotidianitat fa que no els prestem especial atenció. No obstant això, és
fonamental que el nostre alumnat conegui l’entorn de l’escola per tal de comprendre’l,
valorar-lo i respectar-lo. Aquets animals i plantes tenen una funció dins el medi en què
es desenvolupen i, encara que no ens n'adonem, la seva presència és vital per a
l'equilibri global de la biodiversitat i la sostenibilitat del medi natural. Totes les
espècies estan relacionades entre si i depenen unes de les altres, de manera que un
canvi en algun dels seus components arriba a provocar una alteració en els altres (Gil,
2009).
Per a Murphy B. (2011) l’educació ambiental i a l’aire lliure és important sobretot per
contribuir a la formació del caràcter de l’estudiant. Defensa que en un món rodejat de
problemes globals, és la responsabilitat dels docents no sol ensenyar als alumnes
habilitats de presa de decisions, sinó també de fer prendre consciència que ells també
formen part de la solució.
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Currículum
A Finlàndia l’ús de telèfons mòbils està regulat per llei, els alumnes poden portar-los a
l’escola però solament els poden usar a l’hora d’esbarjo i a l’aula si el mestre ho
autoritza o serveixen per introduir alguna activitat escolar. En canvi, en el nostre
sistema educatiu no hi ha cap llei en aquest sentit i moltes escoles prohibeixen el seu
us perquè hi ha una idea generalitzada que els alumnes no haurien de portar els
telèfons mòbils. Però permetre el seu us a l’aula i utilitzar-los és l'única manera
d'ensenyar els joves a utilitzar-los de forma responsable (Turkki, 2015). Els adults han
d'aprendre quan han d’ignorar-lo, quan han d’usar-lo, com fer-lo servir per a mantenirse en contacte amb les persones... habilitats totes elles que l’escola pot ensenyar
(Candullo, 2015).
Potser les reticències de molts docents provenen del desafiament que això suposa als
propis mestres, perquè no estan acostumats a què els estudiants tinguin una distracció
i una font d’informació que està separada d’un professor (kilmer, 2015). Però
existeixen aspectes importants en el procés d'aprenentatge mòbil que tenen un lligam
molt estret amb el currículum d’educació, que són l'aspecte de l'aprenent i l'aspecte
social. L'aspecte de l'alumne es refereix a les habilitats cognitives, la memòria, les
emocions, la motivació, les actituds i les possibles experiències, que tenen un paper
important en el procés d'aprenentatge i, per tant, també en el procés d'aprenentatge
mòbil (Rikala et al., 2015). El que implica igualment una actitud d’estima de la
creativitat implícita en l’expressió d’idees, experiències o sentiments (currículum
educació primària, 2017). L'aspecte social, al seu torn, està associat als processos
d'interacció i cooperació social.
A pesar que el currículum no parla de tecnologies mòbils, si que podem cercar molts
punts en comú amb la seva utilitat a les aules per a l’aprenentatge de les diferents
competències. En els últims anys el terme competència s'ha fet sentir en tots els
àmbits educatius i la seva importància és tal que ja forma part del currículum en el
nostre sistema educatiu. La competència ha d'identificar allò que necessita qualsevol
persona per donar resposta als problemes a què s'enfrontarà al llarg de la seva vida
(Zabala, 2009). Les tecnologies mòbils poden resultar una eina molt útil per adquirir les
competències bàsiques en qualsevol àmbit educatiu. En el nostre cas ens centrarem en
l’àmbit digital, àmbit de coneixement del medi i àmbit d’educació en valors. Le quals
entrem a detallar específicament a continuació.
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Àmbit digital
El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que
vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt
d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint
durant la seva estada a l’educació bàsica i obligatòria. Basant-se en els treballs de
Bawden (2008), Martín i Madigan (2006) i Deursen i Dijk (2010) presenten un model
conceptual de competència digital que distingeix tres grans àrees de coneixement:





Habilitats i coneixements instrumentals, necessaris per a la utilització de les
eines digitals, atesa la seva naturalesa interconnectada, visual, dinàmica, etc.
Habilitats i coneixements avançats, necessaris per aplicar les capacitats
instrumentals en entorns digitals, organitzades en ordre progressiu, des de la
resolució de tasques, fins a l'aplicació estratègica per assolir la integració en la
vida personal de cada ciutadà.
Habilitats i coneixements actitudinals, que representen maneres de pensament
i motivacions que mouen els ciutadans a actuar de determinades maneres en
els entorns digitals.

La seva aplicació la veurem en l’ús de les tecnologies mòbil que hauran de fer els
alumnes, per això és imprescindible l’adquisició de les dimensions que entrem a
detallar a continuació.

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball
Aquesta dimensió es refereix a les capacitats relacionades amb la cerca i la selecció
d’informació (a Internet i a les xarxes locals), el seu processament cognitiu per
transformar-les en coneixement i l’organització dels entorns personals, digitals, de
treball i aprenentatge on emmagatzemem la informació que utilitzem o produïm.
Aquesta dimensió està integrada per tres competències:



Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot
considerant diverses fonts i entorns digitals.
Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de
tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
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Dimensió hàbits, civisme i identitat digital
Aquesta dimensió té un caràcter actitudinal i transversal, relacionades amb les altres
tres dimensions de la competència digital. Aquesta dimensió està integrada per dues
competències:



Competència 9. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.

Àmbit de coneixement del medi
L’àmbit de coneixement del medi a l’educació primària té com a finalitat proporcionar
a l’alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l’entorn on viu, per aprendre
a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.

Dimensió món actual
S’entén el món com un sistema dinàmic, resultant de l’acció i la interrelació de factors
naturals i humans, que canvia amb el pas del temps. Per analitzar fets i fenòmens del
món, cal formular-se preguntes i utilitzar estratègies de cerca que permetin fer
previsions, treure conclusions i justificar actuacions. Aquesta dimensió està integrada
per cinc competències:




Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de
cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les
seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-se.
Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors
socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

Àmbit d’educació en valors
L’objectiu de l’àrea és donar elements als alumnes perquè siguin capaços de viure
plenament de manera responsable i feliç i perquè puguin contribuir al benestar dels
qui els envolten, tant dels qui els són més propers com dels qui, desconeguts, els són
més llunyans.
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Dimensió interpersonal
Aquesta dimensió inclou les competències que preparen l’alumne per a una relació
harmònica i respectuosa amb els altres i per a la resolució de les situacions de conflicte
a través del diàleg. Integra les tres competències següents:


Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el
compromís personal i les actituds de convivència.
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Desenvolupament del projecte
Aquest projecte està pensat per ser desenvolupat en qualsevol context i entorn
escolar. En aquest cas desplegarem el projecte en una escola situada a la Vall de
Benasque, a la província d’Osca. El Vall de Benasque està situat a la comarca de la
Ribagorça, al cor del Pirineu aragonès. La vall és la conca superior del riu Ésera fins que
aquest surt per l’estret format pel Congosto del Ventamillo. En aquesta vall hi trobem
tres grans macisos muntanyencs: el de la Maladeta, coronat pel pic Aneto, el més
elevat dels Pirineus; el del Perdiguero i el del Posets. En aquest majestuós entorn hi
trobem el Parc Natural Posets – Maladeta que dona protecció a la riquesa i diversitat
geològica, botànica, zoològica i paisatgística d’aquest territori.
Dins d’aquesta vall hi trobem un gran nombre de nuclis urbans, amb un total de cinc
centres escolars que formen el CRA Alta Ribagorza situats en les poblacions de
Benasque, Cerler, Castejón de Sos, Laspaúles i Sahún. Serà aquesta última població en
la que portarem a terme el projecte. L’escola de Sahún és una petita escola unitària,
que no utilitza una metodologia tradicional, ja que no es basa en llibres de text, no té
assignatures, tampoc hi ha deures i no fan exàmens. Parteix de la realitat dels nens i
nenes, procurant ser oberta al territori local i digital. A més les famílies són una part
fonamental de la comunitat educativa.

Coneixem l’escola de Sahún
L’escola acull un grup de
divuit
alumnes
que
provenen de Sahún i altres
nuclis
de
poblacions
propers que no tenen
escola. Això permet una
educació
més
personalitzada, respectant
els ritmes d'aprenentatge,
els interessos i les
necessitats de cada nen i
nena. Així com un
acostament entre les
nenes i nens de diverses L'alumnat i professorat de l'escola de Sahún durant una de les activitats
descobrint la fauna i flora.
localitats. Els alumnes
estan agrupats en dues aules, per una banda trobem l’aula d’infantil i per l’altra
trobem tots els alumnes de primària. Tot això afavoreix unes dinàmiques socials i
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interaccions molt més riques, variades i integradores per la diversitat d'edats dels nens
i nenes d'aquestes dues aules.
Les competències les treballen mitjançant centres d’interès, tasques i tallers, en lloc de
per àrees o amb llibres de text. Els llibres són un simple material de consulta que pot
formar part de la biblioteca de l’aula, però que de cap manera determina el treball
diari. Donen importància a la nena o el nen i el seu desenvolupament integral
respectant els seus ritmes d'aprenentatge, els processos de construcció personal dels
aprenentatges, la creativitat, les emocions i la seva gestió i la globalització. També
destaquen el bon ús de les Noves Tecnologies a l'aula, la cooperació i el fet de
compartir. A més donen importància a l’ús de les noves tecnologies a l'aula partint en
primer lloc de l'alumnat i del currículum, però d'unes noves tecnologies basades en
programari lliure. Fins i tot disposen d’una plataforma pròpia de distribució de
programaria lliure: Colebuntu.
De fet, l’escola de Sahún és tot un referent tant en algunes escoles d’Aragó com en
d’altres zones. L’escola, compromesa amb el territori, ha sigut un factor determinant
per atraure població al municipi de Sahún, fins a sis famílies han anat a viure al poble
per l’escola. Tot això en una escola rural atípica, amb espais insuficients,
socioeconomia de serveis, famílies vingudes d’altres llocs, estacionalitat i en un CRA, el
que dificulta a l’escola tenir una identitat pròpia i disposar d’òrgans de govern i gestió
propis.
Murillo J. (2018), mestre de
l’escola de Sahún i referent
en
noves
tendències
educatives
a
l’Aragó,
proposa que l'experiència
d'escoles
rurals
amb
plantejaments
educatius
adaptats a la seva realitat i
la societat digital, obertes a
la
comunitat
i
amb
metodologies vives i actives
no només són necessàries
per frenar la despoblació,
Il·lustració 4: Triangle sobre l’Escola Rural en una societat digital elaborat
sinó que també són un
per Jose Luis Murillo
factor determinant en la repoblació. Però per aconseguir una escola rural en una
societat digital s’han de tenir presents tres grans prioritats: nens i nenes, territori local
i territori digital (Il·lustració 4).
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Els nens i nenes impliquen en quina mesura els infants perceben seguretat, afecte i
confiança, sentiments que propicien que se sentin bé a l’escola. A més també hi
influeixen altres aspectes tan destacats com els valors, normes i aprenentatges; els
quals poden contribuir a què la seva estada a l’escola sigui agradable o desagradable,
fet que afecta notablement en el procés d’aprenentatge. Una estada agradable
propicia positivament el desenvolupament físic, emocional i intel·lectual. L’infant, com
a ésser global, és el protagonista i la referència de l'educació i de l'escola, per sobre de
plantejaments mercantilistes, llibres de text, ordinadors, etc. És imprescindible el seu
benestar, el joc lliure en una educació inclusiva i col·laborativa. De fet, Murillo J. (2018)
proposa que les agrupacions han de ser mitjançant l'afectivitat, llenguatges propers i
models gran-petit; i han de ser flexibles i dinàmiques sense prioritzar l'edat com a
criteri d'agrupació (Collot, 2014)
El territori local vol dir de quina manera la comunitat educativa s’implica en l’escola.
També hi contribueixen l’entorn natural i el patrimoni cultural, ja sigui material o
immaterial. Aquets espais hauran de ser un punt de trobada, espais de vida i adaptats
a les necessitats de l’escola, la comunitat i els infants.
"Trenquem, doncs, els murs de la classe. Portem el nen al camp, al taller,
al museu ... ensenyem-li la realitat dins la realitat, abans que en els llibres,
i que entri a la classe només per a reflexionar i per escriure el que
romangui en el seu esperit o el que hi hagi brollat; traçant així, espontània
i naturalment, l'únic llibre de text que ha d'estar al seu abast" (Cossío,
1905).
Finalment el territori digital, és una font d’informació i un espai de comunicació i
interacció que es relaciona amb l’alfabetització i apropiació amb Software lliure a
partir del Colebuntu. Aquest tres punts; nens i nenes, territori local i territori digital;
són els més importants d’una escola rural per a Murillo J. (2018) en contextos
educatius rurals en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
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Elecció de les Apps
Com s’ha exposat fins ara l’alumnat coneixerà l’entorn escolar per si mateix mitjançant
l’ús dels telèfons mòbils o tauletes. Prèviament s’ha realitzat una recerca d’Apps que
permeten aquesta funció valorant les seves capacitats d'emmagatzematge, potència,
velocitat, compatibilitat, extensibilitat i gratuïtat. Aquestes característiques influeixen
en l'experiència de l'alumne, la facilitat d'ús percebuda i la utilitat percebuda (Rikala et
al., 2014).

Map of Life
Walter Jetz va dissenyar i programar Map of Life. Un aplicació per a telèfons
intel·ligents i tauletes que permet a l’usuari saber exactament quines espècies es
poden trobar en qualsevol moment i en qualsevol lloc del món. Gràcies al seu sistema
de geolocalització ubica totes les especies d’animals, plantes i arbres que tenim al
nostre entorn en un radi de 50 kilòmetres. Inclou una base de dades de més de
900.000 especies.
A més cada una de les especies disposa d’una fitxa amb fotografies, una descripció i un
mapa amb la distribució de l’animal, flor o arbre en el planeta. També podem marcar si
hem fet algun albirament, contribuint així a aportar dades sobre la freqüència
d'aparició de l'espècie i gaurdant un registre de les nostres observacions. Aquesta
aplicació ens resultarà molt útil per enregistrar amb els infants aquells animals que no
hem pogut fotografiar però si observar.
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PlantNet
Pujant fins a 4 fotos d’una planta, arbre o arbust i indicant si és una fulla, flor, fruit o
tija aquesta aplicació busca entre les més de 4.000 espècies que té registrades i t'indica
de quina espècie es tracta. A més, un cop identificades, et permet veure en detall les
diferents parts de les especies. Ja sigui la flor, el fruit, la fulla, les branques, la copa o
l’escorça. Amb aquesta aplicació identificarem la flora que rodeja l’escola.

BV Mòbil
Aquesta aplicació, la major base de dades de fotografies georeferenciades a nivell
mundial, permet a l'usuari pujar fotografies de natura i en un breu període de temps,
els animals, plantes, líquens o roques fotografiats són identificats per especialistes.
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Degut a què l’aplicació és d’us complexa i no resulta fàcil donar-se d’alta, aquesta eina
serà solament usada pels docents. Mitjançant Google Drive i seguin l’exemple de BV
Mòbil crearem un xarxa social pròpia on els alumnes pujaran les seves imatges i on
procuraran identificar-les, a més contarem amb l’assessorament d’especialistes propis
que ens facilitaran la identificació de les fotografies fetes. No obstant això, sempre
tindrem la possibilitat d’ajudar-nos de BV Mòbil.

Alt Pirineu, deixa’t guiar
Aquesta és l'aplicació del territori del Parc Natural de l'Alt Pirineu. L’aplicació inclou un
quadern de camp amb una fitxa d’algunes de les especies que trobem en aquest Parc
Natural i, per extensió, a la resta del Pirineu. A més d’informació sobre l’espècie
l’aplicació permet escoltar els sons que fan alguns dels animals, el que ens permetrà
poder identificar alguns sons que escoltem al bosc amb l’alumnat.

26

Sound Meter
És una app que mostra valors en decibels per mesura el soroll ambiental. A més ens
dona un disseny gràfic ordenat. Els valors màxims estan limitats pel dispositiu. Ja que
sons molt forts (més de ~ 90 dB) no poden ser reconeguts en la majoria de dispositius.
Ens servirà per mesurar el soroll ambient en diferents entorns urbans i entorns
naturals durant la nostra ruta.

Light Meter Pro
El mesurador de llum Light Meter Pro es pot utilitzar per mesurar la quantitat de llum
en el nostre entorn. Utilitza el sensor dels dispositius mòbils i recopila dades
d'intensitat de llum al clicar un botó. La utilitzarem per mesurar la quantitat de llum
que penetra dins el bosc a diferencia de les zones de pradera o zones urbanes. Així
com comprendre perquè els arbres son tant alts en zones frondoses.
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Ruta a la naturalesa

La ruta que realitzarem amb els alumnes recorre un itinerari de set quilòmetres al
voltant de l’escola de Sahún. Com a principal atractiu hi trobem l’embassament de
Linsoles, situat a la població d’Eriste, que configura un gran dipòsit d’aigua format
artificialment i que tanca la boca de la vall mitjançant una presa. El camí recorre els
boscos de la vessant nord i sud de la Vall, així com la zona de ribera. Per tant és un
recorregut de contrastos que busca trobar diferents especies i vol facilitar la recerca de
petjades d’animals en els entorns del embassament.
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Recursos PirosLIFE
La reintroducció de l’ós bru als Pirineu
L’any 1996 s’inicia el programa de reintroducció de l’ós bru als Pirineus. Durant segles l’Ursus
actos havia estat un mamífer àmpliament difós pel Pirineu, de fet, l’any 1935 encara hi havia
óssos als Ports de Tortosa. A finals del segle XX l’ós pràcticament havia desaparegut dels
Pirineus. Les normatives protectores que havien promogut les administracions a mitjans de
segle no havien estat suficients per frenar l’amenaça de l’extinció de l’espècie al Pirineu.
L’any 1992 es va elaborar el projecte Fauna amenaçada dels Pirineus realitzat conjuntament
per la Generalitat de Catalunya, la Diputació General d'Aragó, el govern de Navarra, el
ministeri de Medi Ambient francès i Icona. La pràctica desaparició de l’espècie va obligar a
recórrer a la reintroducció de la mateixa. Un pràctica que en aquell moment ja es feia amb
espècies com la llúdria o el cabirol, amb l’objectiu de preservar la biodiversitat.
A partir del moment que es va conèixer l’interès de les administracions per la reintroducció de
l’espècie al Pirineu les reticències al territori van ser molt grans. L’ós despertava una gran por a
la població i tot l’entorn mític que girava entorn a l’espècie hi sumava dificultats. No obstant
això, les administracions amb el suport del programa Life de la Unió Europea va aprovar
l’octubre de 1993 el Programa de conservació de vertebrats amenaçats dels Pirineus, amb
l’objectiu de protegir l’ós bru, el trencalòs i la cabra salvatge. El programa, presentat
conjuntament per les Administracions de Catalunya, Aragó, Navarra i França, era especialment
ambiciós al Principat i França, on implicava la reintroducció de l’ós.
La campanya sorgida en territori català en contra de la reintroducció de l´ós va aconseguir que
el 1995 es retardés l’alliberament de l’ós i que el març del 1996 es descartés la reintroducció al
Principat. L’abril del mateix any els ramaders i caçadors del Pallars Sobirà i la Valh d’Aran van
tornar-se a manifestar contra l’alliberament immediat d’ossos que s’havia de dur a terme a
França. Però les protestes no van evitar l’alliberament de dues osses a Melles. Les osses
provenien d’Eslovència, ja que s’havia comprovat que els óssos d’aquella zona tenien una gran
afinitat amb la subespècie autòctona dels Pirineus.
El 29 de maig l’óssa Giva va entrar al Pallars, tal i com va registrar el collar retransmissor amb
seguiment satèl·lit. Les protestes van revifar i els primers atacs a ramats van arribar al
setembre. Les ajudes del programa Life van permetre indemnitzar els ramaders afectats. No
obstant això, les accions de concertació implantades van ser insuficients, generant un fort
conflicte amb la població local. Per aquest motiu l’any 2014 va néixer el projecte Piroslife de la
mà del Departament de Territori i Sostenibilitat i Forestal Catalana, de la Generalitat de
Catalunya; el Conselh Generau d’Aran; la Fundación Oso Pardo i la Universitat de Lleida. El
projecte a permès la sensibilització sobre la compatibilitat de la convivència entre l'ós i
l'espècie humana al Pirineu, així com implementar una sèrie de mesures i accions que
permetin consolidar el futur de l’ós bru als Pirineus en un entorn favorable i generar productes
i sistemes per a ser exportats a la resta del Pirineu i a altres zones d’Europa.
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A l’actualitat existeix una població d’óssos d’uns 40 exemplars vivint en un hàbitat de gran
qualitat al Pirineu. La gran majoria de la població habita al Pirineu català, a excepció de dos
exemplars mascles aïllats al Pirineu atlàntic i una exemplar femella aïllada al nord-est d’Osca.
L’últim ós totalment pirinenc, l’óssa Camille, va desaparèixer el 2010 a l’Aragó.

El Projecte PirosLIFE en l’àmbit educatiu
La part educativa del projecte PirosLIFE és una
proposta adreçada a les escoles de tota Catalunya
amb la finalitat que els nens i les nenes
desenvolupin l’esperit crític i la sensibilitat en
relació a la natura i, a la vegada, que siguin ells
mateixos els educadors dels seus pares i mares.
Aquesta proposta, arrelada a les valls pirinenques,
s’estructura en quatre grans àmbits destinats a
l’ensenyament-aprenentatge d’una selecció de
conceptes, procediments i valors per fomentar la
transició cap a una societat més coneixedora de la
riquesa del patrimoni natural i social del Pirineu:
l’ós bru, l’hàbitat pirinenc, l’espai compartit, la
cultura i el patrimoni.
Per aquest motiu han creat dues maletes
didàctiques amb uns recursos d’una qualitat
excel·lent pensats per ser utilitzats a l’escola. Durant les activitats plantejades a l’escola de
Sahún utilitzarem aquets recursos com a forma de tenir un primer contacte amb l’entorn de
l’escola i per conèixer amb detall animals que difícilment podrem observar en mig d’una
activitat escolar recorrent l’entorn de l’escola. Cal dir que la utilització d’aquets materials a
l’Aragó ha estat una experiència totalment pionera, ja que aquest territori no compta amb cap
projecte similar. Per poder-los utilitzar s’ha fet una laboriosa feina de traducció al castellà dels
continguts, cosa que no es veu del tot reflectida en aquest document. Tot això obre la porta a
la possible ampliació del projecte PirosLIFE a les escoles aragoneses que conviuen amb l’ós, ja
que l’ús d’aquests materials ha despertat molt d’interès en altres escoles properes.
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Desenvolupament de l’activitat
Mesures d’atenció a la diversitat
Save the Children aposta per un model educatiu en què tots els nens i les nenes
aprenguin junts, independentment de les seves condicions personals, socials o
culturals; podent optar a les mateixes oportunitats d'aprenentatge i desenvolupament.
Per aconseguir-ho, els implicats en els diferents àmbits educatius (administracions
competents, responsables dels centres, d'altres entitats educatives i la resta de la
comunitat), han d'establir les condicions necessàries per identificar les barreres
existents per a la participació i l'aprenentatge dels nens, nenes i adolescents; i
implementar les mesures necessàries per superar-les (Solla, 2012).
"L'emoció, els sentiments, els seus mecanismes cerebrals i la seva expressió
en la conducta segueixen sent el pilar essencial que hem de conèixer per
construir un edifici sòlid en l'ensenyament" (Teruel, 2013).
Seguint la línia d’una educació inclusiva que proporcioni una formació comuna a tot
l’alumnat i per tal de respondre a les seves necessitats, s’aplicaran les següents
mesures d’atenció a la diversitat a l’hora de dissenyar les diferents activitats:





Verificar l’adequació dels objectius de la programació a les característiques de
l’alumnat.
Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un
determinat objectiu i identificar quines són les més adequades per a cada
alumne/a.
Preparar noves activitats que permetin a l’alumnat aprendre i participar
plenament a l’aula, i incloure de manera progressiva les noves opcions de
treball en la programació d’aula com a propostes que també poden ser útils per
a la resta de l’alumnat.

Indicadors
Per a l’elaboració de les activitats s’han tingut en compte la inclusió de diversos
indicadors per a l’avaluació i millora de l’educació inclusiva de “L’índex per a la
inclusió”. L’Índex no és una iniciativa més, sinó que és una forma de millorar els
centres educatius, d’acord amb els valors de l’educació inclusiva. No és una alternativa
per augmentar l’eficàcia, més aviat pretén construir unes relacions col·laboratives i de
millora del context d’ensenyament i aprenentatge (Booth i Ainscow, 2006).
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S’ha fet una valoració prèvia amb l’escola de Sahún abans d’escollir els corresponents
indicadors. Un cop finalitzat aquest període de reflexió s’han escollit els indicadors que
presenten una major necessitat en el entorn educatiu de l’escola de Sahún. D’aquesta
manera es pretén reduir les barreres a l’aprenentatge i a la participació, un fet que
implica mobilitzar recursos de dins el centre i de la comunitat. Sempre hi ha més
recursos per donar suport a l’aprenentatge i a la participació que els que actualment
s’utilitzen en qualsevol lloc. Els recursos no es limiten als diners. Igual que les barreres,
els recursos es poden trobar en qualsevol aspecte del centre: en l’alumnat, en les
famílies, en la comunitat i en el professorat, sempre que es canviïn les cultures, les
polítiques i les pràctiques (Booth, T. et al., 2006).
Indicadors
 Els alumnes s'ajuden els uns als altres.
 Totes les institucions de la comunitat
local estan implicades en el centre.
Establir valors inclusius
 Les expectatives són altes per a tots els
alumnes.
Generar polítiques Inclusives
Promoure una escola per a tothom
 El centre fa els agrupaments de
l'alumnat de manera que tothom se
senti valorat.
Organitzar el suport d’atenció a la
 Es redueix la intimidació.
diversitat
Desenvolupar pràctiques Inclusives
Orquestrar l’aprenentatge
 Es programa pensant que tot l'alumnat
aprengui.
 Les classes promouen la participació de tot
Construir comunitat

Mobilitzar els recursos




l'alumnat.
Els alumnes aprenen col·laborativament.

Es coneixen i s'aprofiten els recursos de
la comunitat.

Avaluació
L'educació a l'aire lliure no és una disciplina i en si mateixa no està representada al
currículum. Més aviat és una ajuda per a reforçar l'aprenentatge en altres disciplines
com medi ambient o matemàtiques. Actualment l’avaluació abasta tot el procés de
ensenyament-aprenentatge. Algunes definicions són:


Maccario (1989): "L’avaluació és l'acte que consisteix a emetre un judici de
valor a partir d'un conjunt d’informacions sobre l'evolució o els resultats d'un
alumne, per tal de prendre una decisió".
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Lagardera (1999): "Mecanisme de recollida d'informació que un cop valorada ha
de servir per prendre determinades decisions".
Villada (2008): "L'avaluació és un procés mitjançant el qual es valoren
capacitats, competències i acompliments en l'ésser humà en un context
determinat".

Per tant l'objectiu de l'avaluació és mesurar l'èxit de l'aprenentatge i realitzar nous
plans d'instrucció. Però quan fem l’avaluació de temes mediambientals és fàcil caure
en judicis de valor i enlloc d’avaluar l’èxit de l’aprenentatge, està avaluant el que
nosaltres considerem correcte. Per a Murphy B. (2011) hi ha tanta informació que el
mestre es converteix en un filtre que decideix que ensenya i això, té un impacte molt
gran en el possible canvi d’actitud de l’alumnat. Explica que el més difícil d’avaluar i
valorar l’educació mediambiental i l’aire lliure és com identificar i mesurar aquest canvi
real d’actituds. Per això proposa que una de les millor maneres per determinar aquest
canvi d’actitud és usar una llista de verificació, ja que és un mètode ràpid i simple de
recollir dades. També ofereix altres possibilitats com una registre anecdòtic o usar una
rúbrica apropiada per l’activitat.

Rubrica d’avaluació dels canvis d’actitud cap a temes mediambientals (Murphy B.,
2011) adaptada a l’activitat proposada

Demostra un
canvi
d'actitud cap
a l’entorn de
l’escola.

Articula un
canvi
d'actitud
Identifica
nova
informació
que
ha
contribuït al
seu
canvi
d'actitud
Integra noves

Nivell 1
Rarament
demostra
canvis en les
seves actituds
prèvies a causa
dels
comportaments
i
opinions
treballades.
Rarament
reconeix
un
canvi d'actitud.
Pot citar uns
pocs fets que
podrien
contribuir
a
canviar
les
seves creences
i actituds.
Manté
les

Nivell 2
A
vegades
demostra
canvis en les
seves actituds
prèvies a causa
dels
comportaments
i
opinions
treballades.
A
vegades
reconeix
un
canvi d'actitud.
Pot citar alguns
fets
que
podrien
contribuir
a
canviar
les
seves creences
i actituds.
A
vegades

Nivell 3
Casi
sempre
demostra
canvis en les
seves actituds
prèvies a causa
dels
comportaments
i
opinions
treballades.
Casi
sempre
reconeix
un
canvi d'actitud.
Pot comparar
fets nous i vells
que
han
contribuït
a
canviar
les
seves creences
i actituds.
Demostra les

Nivell 4
Constantment
demostra
canvis en les
seves actituds
prèvies a causa
dels
comportaments
i
opinions
treballades.
Constantment
reconeix
un
canvi d'actitud.
Avalua
fets
nous i vells que
han contribuït a
canviar
les
seves creences
i actituds.
Constantment
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actituds en el noves actituds
seu estil de separades de
vida general
les ja existents.
No s'extrapola
les accions a
altres
Situacions més
enllà
dels
exemples.
Utilitza
la Tot just debat
nova actitud la nova actitud
per
amb els altres.
relacionar-se No
ofereix
amb
els opinions.
altres

extrapola
les noves actituds
noves actituds en casi tots els
a
altres contextos.
contextos.

demostra les
noves actituds
en tots els
contextos.

A
vegades
debat la nova
actitud
o
ofereix
les
seves opinions
al respecte.

Intenta influir a
la
resta
manifestant la
nova actitud.

Normalment
mostra
voluntat
a
l’hora
de
defensar
o
compartir
la
nova
actitud
amb la resta.

Taula avaluativa de l’activitat
Un cop finalitzades totes les activitats de la seqüencia didàctica el mestre haurà de
completar una taula autoavaluativa per tal de valorar el funcionament de l’activitat, la
qual es pot millorar per a futures seqüencies didàctiques. Els alumnes també faran les
seves aportacions, ja que el mestre preguntarà als infants què n’opinen de cada una de
les sessions un cop finalitzades.
“L’univers està canviant constantment i hem de canviar amb ell” (Buhigas,
2013).
Sessió ___________

Cicle _____________________________

L’activitat ha funcionat bé? Què es pot millorar? Que n’opinen els alumnes?

34

Sessions
Sessió 1 - Ens familiaritzem amb el bosc
Part 1

Escuela Sahún – CRA Alta Ribagorza
TÍTOL: Ens familiaritzem amb el bosc
CICLE: Infantil i CI
ÀREA: Coneixement del medi natural,
DURADA: 60’
social i cultural.
JUSTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

NIVELL: De P4 a 2n

L’activitat planificada pretén familiaritzar l’alumnat amb el bosc. Per dur a terme aquest procés
s’utilitzarà un conjunt de materials i recursos creats pel projecte PirosLIFE que permetran a
l’alumnat conèixer el bosc que els rodeja a través dels sentits, prenent com a fil conductor l’os
bru. Per tant, també serà una activitat que permetrà a l’alumnat conèixer més detalls sobre
aquest plantígrad que habita els boscos de la Vall de Benasc.
RELACIÓ DE LA SESSIÓ AMB LES COMPETÈNCIES:
Amb aquesta sessió es pretén reforçar una sèrie de competències bàsiques en l’àrea curricular
de Coneixement del medi natural, social i cultural:
 Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de
dades i analitzar resultats per trobar respostes.
 Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves
representacions per situar-s’hi i desplaçar-se.
 Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i
naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
També es treballarà en l’àmbit d’educació en valors:
 Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís
personal i les actituds de convivència.
OBJECTIUS DE LA SESSIÓ:
CONTINGUTS D’APRENENTATGE:
A continuació trobarem objectius principals
 Identificació d’espècies de fauna.
que es pretén treballar al llarg de la sessió,
 Les característiques de les olors.
entès un objectiu com el “resultat que
 Les olors d’elements naturals.
s'espera obtenir de l'alumne després de
 Petjades de fauna.
l'aprenentatge” (Juan Miguel Campanario,
 Observació i extracció de conclusions.
Universitat d’Alcalà):
 Identificar el medi natural a través de
l’olfacte, els sons i el tacte.
 Identificar les petjades relacionant-ne
la mida, distància i pas.
 Relacionar els elements amb el medi
natural.
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METODOLOGÍA

MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS: (annexos)

Després de la praxis duta a terme al llarg Per a desenvolupar la sessió necessitarem els
d’aquest treball el model pedagògic següents materials:
d’aprenentatge mòbil, basat en Kearney et
 Kit de 6 olors (de SentoSphère de
al. (2012), és el que més s’adequa a
Véronique Debroise) amb les capses de
l’experiència duta a terme al llarg d’aquest
fusta.
treball.
 Imatges de les olors (digitals i
plastificades)
 Dues catifes de petjades d’animals
 Silueta d’os, llebre i guineu.
ACTIVITATS D’APRENENTATGE DE LA SESSIÓ:
Introducció

Pas a pas

Prèviament a l’activitat preparem les catifes sobre les quals hi ha traces de
petjades. Per donar inici a l’activitat asseiem l’alumnat en forma de rotllana al
costat de les catifes.
Expliquem als alumnes que, per seguir el rastre de l’os, els agents rurals
busquen les traces que deixa quan camina per terrenys tous del bosc. Però
igual que l’ós hi ha altres animal que passegen pel bosc, per tant, trobem una
gran varietat de petjades. El centre d’interès de l’activitat serà ajudar els
agents rurals a identificar rastres. Disposem de dues catifes amb petjades
d’ós bru, llebre i guineu. Les quals haurem de desplegar prèviament a
l’activitat. També disposem dels animals fets a mida real amb materials tous.
Però els animals els guardem amagats per la part final de l’activitat.
Ens asseurem amb
l’alumnat descalç al
voltant de la catifa i
mirarem les petjades
amb tranquil·litat. No
sabem de quin animal
poden ser, però són
ben diferents les unes
de
les
altres.
Investigarem de quin
animals poden ser,
mitjançant la mida,
distància
i
pas.
Posteriorment
invitarem els alumnes a provar d’imitar els moviments dels animals, moment
clau per adonar-nos si estaven caminant, saltant o corrent. A més també ens
podrem adonar si són gran o petits en funció de la distància que hi ha entre
les petjades.
Ha arribat el moment de descobrir de quins tres animals són les petjades. Ens
podem ajudar d’una porta per anar traient a poc a poc la silueta dels animals
36

Quina olor

d’un per un per a què els nens i nenes intentin esbrinar de quin animal es
tracta. Un cop hem tret la silueta d’un dels animals, invitem els alumnes a dir
a quina petjada creuen que correspon aquell animal, deixant-lo sobre la
petjada que consideren. Així farem amb tots tres animals. Donat per
finalitzada l’activitat.
Un cop recollides les
catifes de l’activitat prèvia,
demanarem als alumnes
que facin una rotllana al
nostre voltant. Els hi
expliquem que l’ós és un
animal que té un molt bon
olfacte, de fet, pot arribar
a ensumar un animal mort
sota la neu o fins i tot un
talp que avança sota terra.
Per tant és un animal que
als humans ens olora a
centenars de metres. Però quines són les olors que l’ós es troba en el seu
passeig diari pel bosc? Per conèixer les olors, els hi expliquem que els
llegirem un conte que ens ajudarà a identificar-les (Annex 1). Disposem d’un
kit de 6 olors amb imatges que corresponen a cadascuna de les olors. Durant
el conte van apareixen les diferents olors, moment en el què els donarem la
capseta d’olor als alumnes. Mentre se la van passant els uns al altres serà un
bon moment per plantejar diferents qüestions relacionades amb les olors: “És
una olor agradable o desagradable? És intensa o fluixa? Us agrada aquesta
olor?”. També podem fer preguntes relacionades amb la pròpia olor: “Teniu
llar de foc a casa? Quins bolets coneixeu? Us agraden els bolets? Quines
plantes aromàtiques coneixeu?”. Les olors són:
 Olor de llar de foc
 Olor d’avellanes
 Olor de bolets
 Olor de mel
 Olor d’espígol
 Olor d’avet i pi
Un cop hem llegit tot el conte podem demanar-los als alumnes que ens diguin
quines són les olors que més els han agradat o les que els han agradat menys.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ:

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: (adaptació de l’activitat)

En el procés d’avaluació es tindran Per a l’elaboració de les activitats d’aquest projecte s’han
en compte els següents aspectes:
tingut en compte la inclusió de diversos indicadors per a
 Demostrar un canvi d'actitud l’avaluació i millora de l’educació inclusiva:
cap
a
un
tema
 Els alumnes s'ajuden els uns als altres.
mediambiental a causa de
 Les expectatives són altes per a tots els alumnes.
les accions realitzades.
 El mestre fa els agrupaments de l'alumnat de
 Articular un canvi d'actitud.
manera que tothom se senti valorat.
 Identificar nova informació
 Es redueix la intimidació.
que ha contribuït al seu
 Es programa pensant que tot l'alumnat aprengui.
canvi d'actitud.
 Les activitats promouen la participació de tot
 Integrar noves actituds en el
l'alumnat.
seu estil de vida general.
 Els alumnes aprenen col·laborativament.
 Utilitzar la nova actitud per
 Es coneixen i s'aprofiten els recursos de la
relacionar-se amb els altres.
comunitat.
AUTOAVALUACIÓ. REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA.
Degut a l’espai reduït on és va desenvolupar l’activitat, les catifes no es van poder desplegar del
tot, ja que la pluja va impedir poder realitzar l’activitat en un altre espai. Fet que en va dificultar
el correcte desenvolupament de la part de psicomotricitat. El fet de voler realitzar dues
activitats que donen tant de si durant un espai reduït de temps també va ser un factor
determinant, ja que en cas de disposar de més temps s’hauria pogut realitzar alguna dinàmica
prèvia en la què els alumnes es sentissin autèntics exploradors que s’han trobat aquestes
petjades caminant pel bosc. Tot això hauria contribuït a centrar, per tant, un major interès sobre
l’activitat. També hauria permès tenir un punt de pausa i major temps per investigar qüestions
que es podien plantejar el mateixos alumnes.
Per altra banda, l’activitat de les olors, hauria tingut que incloure elements més dinàmics. Com
imatges o sons d’algunes de les coses que apareixen al conte i fer més partícips els nens
respecte del propi conte. Després de l’activitat anterior els alumnes estaven molt dispersos i
tenien més curiositat sobre què hi hauria dins de les caixetes que tenien davant que no pas del
conte. El kit de les olors hauria tingut que estar amagat i anar-lo descobrint a poc a poc durant
l’activitat. Van identificar correctament les olors, així com mostrar una sensació de rebuig o
acollida en funció de si els hi agradaven o no les olors. La seva participació va ser molt activa en
totes dues activitats.
Durant l’activitat de les olors va sorgir de forma espontània un petit debat sobre l’opinió dels
nens sobre el llop. Una espècie de la què recentment s’ha confirmat la seva presencia a la Vall
de Benasc. Segurament hauria estat interessant aprofitar el moment per parlar d’aquesta
espècie, fent una pausa en l’activitat. Improvisant alguna activitat paral·lela, ja que en aquell
moment era el focus d’interès. Precisament aquesta és una de les facilitats que dona l’escola
rural, poder improvisar noves activitats a partir de coses que sorgeixen en una activitat
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preestablerta. Però el fet de no conèixer l’alumnat i no tenir clar com enfocar el tema en aquell
moment, em va fer seguir el guió establert.
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Part 2
Escuela Sahún – CRA Alta Ribagorza
TÍTOL: Ens familiaritzem amb el bosc
CICLE: CM i CS
ÀREA: Coneixement del medi natural,
DURADA: 60’
social i cultural.
JUSTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

NIVELL: De 3r a 6è

L’activitat planificada pretén familiaritzar l’alumnat amb el bosc. Per dur a terme aquest procés
s’utilitzarà un conjunt de materials i recursos creats pel projecte PirosLIFE que permetran a
l’alumnat identificar diferents materials que podem trobar al bosc. Prenent com a fil conductor
l’os bru. Per tant, també serà una activitat que permetrà a l’alumnat conèixer més detalls sobre
aquest plantígrad que habita els boscos de la Vall de Benasc.
RELACIÓ DE LA SESSIÓ AMB LES COMPETÈNCIES:
Amb aquesta sessió es pretén reforçar una sèrie de competències bàsiques en l’àrea curricular
de Coneixement del medi natural, social i cultural:
 Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de
dades i analitzar resultats per trobar respostes.
 Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves
representacions per situar-s’hi i desplaçar-se.
 Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i
naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
També es treballarà en l’àmbit d’educació en valors:
 Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís
personal i les actituds de convivència.
OBJECTIUS DE LA SESSIÓ:
CONTINGUTS D’APRENENTATGE:
A continuació trobarem objectius principals
 Identificació d’espècies de fauna.
que es pretén treballar al llarg de la sessió,
 Observació i extracció de conclusions.
entès un objectiu com el “resultat que
 Exploració i classificació d’alguns
s'espera obtenir de l'alumne després de
elements amb el tacte. Així com la
l'aprenentatge” (Juan Miguel Campanario,
identificació de materials, formes,
Universitat d’Alcalà):
grandàries i textures dels materials.
 Identificar el medi natural a través de
 Experimentació i descoberta dels
l’olfacte, els sons i el tacte.
excrements i egagròpiles com a font
 Identificar les petjades relacionant-ne
d’informació.
la mida, distància i pas.
 Identificar
els
excrements
relacionant-ne la mida i la relació
entre excrement i aliment.
 Relacionar els elements amb el medi
natural.

40

METODOLOGÍA

MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS: (annexos)

Després de la praxis duta a terme al llarg Per a desenvolupar la sessió necessitarem els
d’aquest treball el model pedagògic següents materials:
d’aprenentatge mòbil, basat en Kearney et
 Femta Porc senglar.
al. (2012), és el que més s’adequa a
 Egagròpila de Mussol.
l’experiència duta a terme al llarg d’aquest
 Pinya rossegada per esquirol
treball.
 Banya de Daina.
 Femta d’Isard.
 Femta de guineu
 Excrements de Gall fer.
 Banya cérvol.
 Pinya rossegada per ratolí.
 Pinya treballada per Picot garser
 Femta de fagina.
 Kit de troncs d’espècies d’arbres
pirinencs.
 Kit de pells d’ovella, porc senglar i
cabirol.
 Tapa per als ulls
 Excrement artificial d’ós bru amb restes
ACTIVITATS D’APRENENTATGE DE LA SESSIÓ:
Introducció

Joc de les piles

Els apunts de
Mr. Jeff

Prèviament a l’activitat procurarem deixar el centre de l’aula lliure, deixant
ordenadament les cadires i taules. Posteriorment formarem una rotllana i
donarem inici a l’activitat.
Com per a la primera activitat haurem de treballar en grups realitzarem
aquesta activitat prèvia per formar-los. Els alumnes escolliran una cançó que
començarà a sonar. Quan el mestre para la música diu un número. Els
alumnes hauran d’agrupar-se ràpidament fins reunir al seu grup el nombre de
persones iguals al número citat. Ho repetirem diverses vegades, fins obtenir
finalment els grups desitjats.
Amb els grups ja formats i
reagrupats de nou en una
rotllana els hi plantegem
als alumnes que els
agents rurals per conèixer
quins animals hi ha en
una determinada àrea
natural recerquen pistes
que els hi deixen els
animals. Els hi demanem
als alumnes que ens
enumerin quins creuen
que són aquests rastres,
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tot relacionant-ne alguns conceptes i pistes per part del docent que
facilitaran la realització de l’activitat posterior.
 Petjades: Les petjades dels mamífers es poden dividir en dos grans
grups segons l'estructura del peu: Animals amb dits, ungles i coixinets,
o bé animals amb peülla.
 Excrements: Els carnívors solen realitzar un excrement allargat,
cilíndric amb un petit "pinzell" a un dels seus extrems. Els mamífers
herbívors a diferència dels esmentats presentaran uns excrements
arrodonits, curts i cilíndrics i forces agrupacions.
 Banyes: Els cèrvids mascles del nostre territori tots disposen de
banyes, aquestes cada any cauen per formar una de nova,
generalment més gran que l'anterior. Només en tenen els mascles i no
les femelles. Tenen banyes els cérvols, les daines i els cabirols. Els
bòvids tenen banyes còrnies, en aquest cas, les banyes no tenen
ramificacions ni els cauen mai. Són les cabres, els bisons, els isards, els
muflons i les vaques, en tenen tant els mascles com les femelles.
 Pinyes menjades per rosegadors o bé per ocells: Són molts els
animals del bosc que poden aprofitar les pinyes de les coníferes com a
aliment. A partir d'uns petits detalls en el tall de la pinya podem
arribar a identificar de quina espècie es tracta.
 Esquirol: Pinya on s'observen petites restes dels filaments,
com a conseqüència de l'extracció amb els incisius, romanen
petits "fils" de fusta molt evidents.
 Ratolí: pinya totalment treballada i polida on es poden
observar les petites incisions fetes amb les petites dents
d'aquest rosegador.
 Ocell fuster: Pinya on es poden observar les escates picades,
molt diferent a les anteriors. Al medi natural algunes vegades
podem observar aquestes pinyes enganxades a l'escorça dels
arbres per facilitar la feina d'alimentació, en casos amb moltes
pinyes treballades per terra, ho anomenem "tallers".
 Egagròpiles: Les egagròpiles són restes de l’aliment bàsicament, pèl i
ossos que les rapinyaires i altres ocells com les gavines regurgiten una
vegada han ingerit la seva font d’aliment. En la major part dels casos
el contingut ens pot indicar quina espècies han capturat. Acostumen a
tenir una forma de “croqueta” embolcallada amb moltes restes de pèl
de color grisenc, negre o clar.
 Pèls: En algunes ocasions passejant per un bosc o prop d'un camí amb
arbustos punxeguts, podem trobar restes de pèls d'alguns animals, les
diferents textures, el color i la forma augmentada amb una lupa ens
podran ajudar a diferenciar-los. Característiques principals de les
espècies:
 Ós: Pèl suau en forma de ziga-zaga i amb l'extrem de color
daurat.
 Cabirol: Pèl suau de color bru, grisenc o més clar, buit per dins,
com si d'un macarró es tractés.
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Porc senglar: Pèl dens, dur i aspre podem observar diferents
tons de coloració.
Guineu: Pèl fi, i prim de colors vermellosos, grisencs i marró.

Un cop feta aquesta introducció, expliquem a l’alumnat que repartirem per
l’aula un total d’11 rastres que ens hem trobat pel bosc. Hauran de tenir en
compte algunes pistes que hem donat durant l’explicació dels diferents
rastres que podem trobar pel bosc. Els hi expliquem que tots els rastres estan
identificats amb un número:
1. Femta Porc senglar.
2. Egagròpila de Mussol.
3. Pinya rossegada per esquirol
4. Banya de Daina.
5. Femta d’Isard.
6. Femta de guineu
7. Excrements de Gall fer.
8. Banya cérvol.
9. Pinya rossegada per ratolí.
10. Pinya treballada per Picot garser
11. Femta de fagina.

Aquest valor l’hauran d’introduir en una fitxa (Annex 2) que els hi facilitarem
a continuació. Al full trobaran 11 imatges d’animals amb un cercle al costat,
lloc on hauran de posar el número del rastre que considerem que es d’aquell
animal. En cas de dubte, en podran demanar fins a tres pistes de rastres
diferents.
43

1. Amb fama de poc net (Porc senglar).
2. Noctàmbul del bosc (Mussol).
3. Podria creuar un bosc sense tocar terra (Esquirol).
4. La Dama més senyora del bosc (Daina).
5. Pica-soques i amb banyes, tant mascles com femelles (Isard).
6. La més llesta i astuta del bosc (Guineu).
7. Ocell presumit i cantador quant festeja a la femella (Gall fer).
8. De tota la família ell és el més gran (Cérvol).
9. Àgil i fugisser, al bosc no menja formatge (Ratolí).
10. El millor de tots els fusters (Ocell fuster).
11. La seva mare li fa fer un pitet (Fagina).

Tallers

Un cop identificats els diferents rastres, formarem un rotllana i revisarem els
resultats obtinguts. Tot relacionant-ho amb els continguts explicats durant la
introducció.
Aquesta segona part de l’activitat pretén dividir el grup en dos tallers
diferenciats. En un treballarem el tacte i en l’altre coneixerem com és un
excrement d’ós bru i de què s’alimenta aquest plantígrad. Si tenim temps, un
cop finalitzades les respectives activitats intercanviarem els grups.
Taller 1 - A palpentes: Quan no hi veiem, el tacte és un dels sentits més
importants per conèixer què ens rodeja. Alguns elements ens són fàcilment
reconeixibles, però d’altres ens són desconeguts. Per això farem un viatge
pels boscos de l’os bru a cegues. Tan sols el tacte ens dirà quins elements
tenim davant.
Seiem els alumnes en
rotllana i els tapem els
ulls. A continuació els
diem que l’os viu entre
boscos i prats pirinencs
i que hi habiten arbres
molt diferents. A l’estiu
tenen fulles i quan
surten els fruits són de
formes
i
colors
diferents.
Però
a
l’hivern només tenim el
tronc despullat dels
arbres. Els hi donem
troncs de diferents arbres (avet, pi, roure i bedoll). Els hauran de tocar i
intentar identificar. Després es poden destapar els ulls per acabar
d’identificar-los. Els podem ajudar dient els noms de les diferents especies.
Els nens es tornen a tapar els ulls i els diem que als boscos també hi habiten
moltes especies i que a continuació en coneixerem algunes. Podem donar
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pistes. L’ovella té un pèl molt suau, el qual utilitzem per a fer-nos la roba. El
cabirol té un pel suau, que canvia segons l’època de l’any. El d’hivern és ben
gruixut i buit per dins (com un macarró) per tal d’aïllar-se de les fredes
temperatures. Finalment el porc senglar té la pell aspra, gruixuda i
desagradable. Així fa front a les rascades d’esbarzers i rostolls al moure’s pel
bosc. Poden destapar-se els ulls per veure els colors de la pell i la seva forma.
Es tornen a tapar els
ulls. Finalment ens
endinsem al bosc i
trobem
diferents
objectes. Els nens els
hauran de tocar i
esbrinar de què es
tracta. Trobaran nous,
pinyes, llana d’ovella i
còdols de riu.
Taller 2 – Qui menja
sopes se les pensa
totes:
Tots els
animals del bosc tenen la seva pròpia alimentació, per tant, cada animal ens
descobreix un excrement diferent que ens permet identificar-lo. Quin tipus
d’excrement pot tenir un os bru? Mitjançant la reproducció artificial d’un
excrement d’os identificarem quins aliments menja l’os. També veurem que
segons l’època de l’any s’alimenta d’uns aliments o d’uns altres. Els alumnes
hauran de descobrir quins aliments trobem dins l’excrement de l’os i
posteriorment ordenar-los en funció de l’època que els mengen.
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: (adaptació de l’activitat)
En el procés d’avaluació es tindran Per a l’elaboració de les activitats d’aquest projecte s’han
en compte els següents aspectes:
tingut en compte la inclusió de diversos indicadors per a
 Demostrar un canvi d'actitud l’avaluació i millora de l’educació inclusiva:
cap
a
un
tema
 Els alumnes s'ajuden els uns als altres.
mediambiental a causa de
 Les expectatives són altes per a tots els alumnes.
les accions realitzades.
 El mestre fa els agrupaments de l'alumnat de
 Articular un canvi d'actitud.
manera que tothom se senti valorat.
 Identificar nova informació
 Es redueix la intimidació.
que ha contribuït al seu
 Es programa pensant que tot l'alumnat aprengui.
canvi d'actitud.
 Les activitats promouen la participació de tot
 Integrar noves actituds en el
l'alumnat.
seu estil de vida general.
 Els alumnes aprenen col·laborativament.
 Utilitzar la nova actitud per
 Es coneixen i s'aprofiten els recursos de la
relacionar-se amb els altres.
comunitat.
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AUTOAVALUACIÓ. REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA.
A la sessió es van sumar els alumnes d’infantil i CI, tot i no estar pensada per a ells, cal dir que va
ser un encert. Els alumnes, juntament amb el tutor, ja van preparar prèviament l’espai per
poder desenvolupar l’activitat. Per realitzar les agrupacions l’equip docent em va proposar fer el
joc de les piles, el qual va facilitar una distensió de l’alumnat abans de començar l’activitat.
L’activitat dels Apunts de Mr. Jeff va funcionar força be, a més a més, la majoria de grups van
identificar correctament pràcticament la totalitat dels rastres. Els alumnes van tenir una
participació molt elevada i van mostrar en tot moment molt d’interès. Aquesta primera activitat
es va allargar més del previst, per aquest motiu, enlloc de fer els dos taller vam fer una breu
activitat sobre com és un excrement d’ós bru i de què s’alimenta.
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Sessió 2 - Interactuem amb els telèfons mòbils
Escuela Sahún – CRA Alta Ribagorza
TÍTOL: Interactuem amb els telèfons
CICLE: Infantil, Inicial,
mòbils
Mitjà i Superior
ÀREA: Coneixement del medi natural,
DURADA: 2h
social i cultural.
JUSTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

NIVELL: De P3 a 6è

L’activitat planificada pretén donar a conèixer les aplicacions mòbils que treballarem durant la
ruta a la naturalesa. Mitjançant un conjunt d’activitats els alumnes tindran un primer contacte
amb aquestes aplicacions i es familiaritzaran amb el seu us. Prèviament realitzarem un joc per
donar a conèixer l’entorn.
RELACIÓ DE LA SESSIÓ AMB LES COMPETÈNCIES:
Amb aquesta sessió es pretén reforçar una sèrie de competències bàsiques en l’àrea curricular
de l’àmbit digital:
 Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant
diverses fonts i entorns digitals.
 Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de
tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
 Competència 9. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.
També es treballarà en l’àmbit d’educació en valors:
 Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís
personal i les actituds de convivència.
OBJECTIUS DE LA SESSIÓ:
CONTINGUTS D’APRENENTATGE:
A continuació trobarem objectius principals
 Identificació i funcionalitat de les
que es pretén treballar al llarg de la sessió,
diferents aplicacions mòbils.
entès un objectiu com el “resultat que
 Utilització de les tecnologies mòbils.
s'espera obtenir de l'alumne després de
 Observació i extracció de conclusions.
l'aprenentatge” (Juan Miguel Campanario,
 Cerca i selecció de continguts.
Universitat d’Alcalà):
 Familiaritzar-se amb els telèfons
mòbils i les aplicacions escollides. Així
com conèixer les seves funcions.
 Usar
dispositius
TIC
per
a
l’emmagatzematge i tractament de
les observacions.
 Utilitzar les funcions bàsiques de les
aplicacions.
 Cercar, contrastar i seleccionar
informació digital
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METODOLOGÍA

MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS: (annexos)

Després de la praxis duta a terme al llarg Per a desenvolupar la sessió necessitarem els
d’aquest treball el model pedagògic següents materials:
d’aprenentatge mòbil, basat en Kearney et
 Mostres de flors, fulles, troncs, talls i
al. (2012), és el que més s’adequa a
fruits.
l’experiència duta a terme al llarg d’aquest
 PDI
treball.
 Pissarra
 Telèfons mòbils o tauletes amb les
aplicacions escollides
 Celo i tisores
ACTIVITATS D’APRENENTATGE DE LA SESSIÓ:
Introducció

Joc de les piles

L’oca del bosc

Per començar l’activitat deixarem el centre de l’aula lliure de cadires i taules
per poder formar una rotllana. Explicarem als infants que per començar la
sessió realitzarem un joc i posteriorment començarem a utilitzar els telèfons
mòbils i tauletes.
Com per a la primera activitat haurem de treballar en grups realitzarem
aquesta activitat prèvia per formar-los. Els alumnes escolliran una cançó que
començarà a sonar. Quan el mestre para la música diu un número. Els
alumnes hauran d’agrupar-se ràpidament fins reunir al seu grup el nombre de
persones iguals al número citat. Ho repetirem diverses vegades, fins obtenir
finalment els grups desitjats. En aquest cas ens interessa un màxim de 6
grups per fer més àgil l’activitat.
Els nens es situen en
cercle, diferenciats uns
grups dels altres, però
amb possibilitat de
mobilitat, per canviar de
grup
quan
sigui
necessari. Presentarem
als alumnes un tauler de
l’oca, que projectarem
sobre la PDI (Annex 3). A
cada grup se li atorgarà
un imant d’un color que
serà la seva fitxa. També
donarem a cada grup
una cartolina o paper de color per identificar quin és el color d’aquell grup.
L'objectiu del joc és arribar a l’última casella del tauler, respectant les regles
de les caselles especials del joc de l’oca:
 Oca (5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54, 59, 63): "D'oca a oca i
tiro perquè em toca". S'avança a la següent oca i es torna a tirar.
 Pont (6, 12): "De pont a pont i tiro perquè em porta el corrent".
S'avança o retrocedeix fins a l'altre pont i es torna a tirar.
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Dissecció flors

Daus (26, 53) "De daus a daus i tiro perquè m'ha tocat". S'avança o
retrocedeix fins als altres daus i es torna a tirar.
Fonda (19): Es perd 1 torn.
Presó (52): Es perd 1 torn.
Pou (31): Es perd 1 torn
Laberint (42): "Del laberint al 30". Es retrocedeix a la casella 30.
Mort (58): Es torna a començar des de la casella 1.

Quan els infants llencin el dau, en funció del número que els hi surti hauran
de respondre sobre una o altra temàtica relacionada amb l’entorn natural.
Totes les preguntes (Annex 4) tenen diferents opcions de resposta i una breu
explicació sobre la resposta correcta. És pot donar pistes als alumnes si es
considera oportú, ja que la finalitat és aprendre. En cas d’encertar la
pregunta podran avançar, en cas contrari, es quedaran on estaven. Les
temàtiques en funció del número del dau són:
 2: Espai Compartit
 3: Hàbitat Pirenaic
 4: Ós Bru
 5: Cultura i Patrimoni
 1 o 6: Els infants podran escollir qualsevol temàtica. Però quan això
passi, el nen de cada extrem dret del grup, passarà al grup de la dreta.
D'aquesta manera, el concepte de joc col·lectiu quedarà clar, hi haurà
un treball en equip. Per aquest motiu és important tenir un objecte
que identifiqui el color de cada grup, ja que si no és fàcil que els nens
es confonguin.
Aquesta activitat de
forma breu pretén
treballar les diferents
parts d’una flor. Amb
l’objectiu que quan
utilitzin
l’aplicació
Pl@ntNet amb els
telèfons i tauletes
s’apaguin
identificar
una flor, respecte una
fulla, un fruit o la
escorça.
A cada grup li donarem
una tulipa, que per les seves dimensions ens permetrà treballar-hi de forma
senzilla. Projectarem a la PDI una imatge amb les diferents parts d’una flor
(Annex 5). Els hi demanarem que curosament separin els pètals, estams,
pistil, calze i peduncle de la tulipa i les distribueixen en un full amb blanc amb
el seu nom a sota. Per pegar-les utilitzarem celo. Un cop feta aquesta
composició cercarem les semblances que tenen una flor amb un fruit. Per fer49

ho els hi donarem mitja poma a cada grup. On veurem que els òvuls es
converteixen en llavors, l’ovari en el fruit i com encara queden restes dels
estams i el calze. Per facilitar l’aprenentatge els hi projectarem una imatge
amb la flor de la poma i el fruit (Annex 6).
Identifiquem
Primer
de
tot
plantes
explicarem als alumnes
com
instal·lar
les
diferents aplicacions a
les tauletes i els
dispositius mòbils. Els
hi donarem els noms
de les apps i les
començaran a instal·lar
lliurement. La nostra
funció únicament serà
resoldre aquells dubtes
que puguin sorgir
durant la instal·lació de
les mateixes. Un cop instal·lades els hi deixarem tafanejar com funcionen
durant uns minuts. Després ja centrarem l’atenció en aquelles funcions que
més ens interessen.
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: (adaptació de l’activitat)
En el procés d’avaluació es tindran Per a l’elaboració de les activitats d’aquest projecte s’han
en compte els següents aspectes:
tingut en compte la inclusió de diversos indicadors per a
 Demostrar un canvi d'actitud l’avaluació i millora de l’educació inclusiva:
cap
a
un
tema
 Els alumnes s'ajuden els uns als altres.
mediambiental a causa de
 Les expectatives són altes per a tots els alumnes.
les accions realitzades.
 El mestre fa els agrupaments de l'alumnat de
 Articular un canvi d'actitud.
manera que tothom se senti valorat.
 Identificar nova informació
 Es redueix la intimidació.
que ha contribuït al seu
 Es programa pensant que tot l'alumnat aprengui.
canvi d'actitud.
 Les activitats promouen la participació de tot
 Integrar noves actituds en el
l'alumnat.
seu estil de vida general.
 Els alumnes aprenen col·laborativament.
 Utilitzar la nova actitud per
 Es coneixen i s'aprofiten els recursos de la
relacionar-se amb els altres.
comunitat.
AUTOAVALUACIÓ. REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA.
L’activitat va comptar amb molta participació per part de tot l’alumnat i en un bon clima. En el
cas del joc de l’oca del bosc es van facilitar pistes a l’alumnat en les preguntes més complexes.
Durant el transcurs de l’activitat vam realitzar algunes petites modificacions per facilitar
l’intercanvi de companys entre els diferents equips. Vam decidir dedicar més temps al joc, ja
que estàvem tots plegats molt entretinguts. Posteriorment vam realitzar directament la
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instal·lació de les aplicacions als telèfons mòbils i tauletes. Pel que fa a l’ús de les aplicacions
pràcticament no va caldre donar instruccions, ja que els propis alumnes ràpidament van
explorar les diferents funcionalitats de les mateixes. Per tant, la nostra feina es va limitar a
solucionar petits dubtes o incidències puntuals durant la instal·lació. L’activitat de la dissecció de
flors es va posposar al dia següent per falta de temps.
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Sessió 3 - Coneixem el nostre entorn
Escuela Sahún – CRA Alta Ribagorza
TÍTOL: Coneixem el nostre entorn
CICLE: Infantil, Inicial,
NIVELL: De P3 a 6è
Mitjà i Superior
ÀREA: Coneixement del medi natural,
DURADA: Activitat de dia
social i cultural.
JUSTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
L’activitat es desenvoluparà en l’entorn natural que rodeja l’escola. Realitzarem un recorregut
que inclou zones de bosc, prats de muntanya i també l’entorn d’un petit embassament. S’ha
procurat que la ruta inclogui zones fangoses on trobarem fàcilment petjades d’animals. El
propòsit d’aquesta activitat és que l’alumnat conegui l’entorn de la seva escola. A més
reproduirem petjades amb guix i farem una petita neteja de l’entorn de l’embassament.
Finalitzant la jornada en un dinar de convivència entre famílies, alumnes i escola.
RELACIÓ DE LA SESSIÓ AMB LES COMPETÈNCIES:
Amb aquesta sessió es pretén reforçar una sèrie de competències bàsiques en l’àrea curricular
de Coneixement del medi natural, social i cultural:
 Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de
dades i analitzar resultats per trobar respostes.
 Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves
representacions per situar-s’hi i desplaçar-se.
 Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i
naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
També es treballarà en l’àmbit d’educació en valors:
 Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís
personal i les actituds de convivència.
OBJECTIUS DE LA SESSIÓ:
CONTINGUTS D’APRENENTATGE:
A continuació trobarem objectius principals
 Observació directa dels entorns naturals
que es pretén treballar al llarg de la sessió,
de l’entorn.
entès un objectiu com el “resultat que
 Valoració de la necessitat de tenir cura
s'espera obtenir de l'alumne després de
del medi i la naturalesa.
l'aprenentatge” (Juan Miguel Campanario,
 Exploració i manipulació dels objectes,
Universitat d’Alcalà):
materials i elements i de la naturalesa.
 Identificar el medi natural a través de
 Utilització de les tecnologies mòbils.
l’observació.
 Observació i extracció de conclusions.
 Relacionar els elements amb el medi
 Cerca i selecció de continguts
natural.
 Usar
dispositius
TIC
per
a
l’emmagatzematge i tractament de
les observacions.
 Cercar, contrastar i seleccionar
informació digital
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METODOLOGÍA

MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS: (annexos)

Després de la praxis duta a terme al llarg Per a desenvolupar la sessió necessitarem els
d’aquest treball el model pedagògic següents materials:
d’aprenentatge mòbil, basat en Kearney et
 Telèfons mòbils o tauletes amb les
al. (2012), és el que més s’adequa a
aplicacions escollides instal·lades.
l’experiència duta a terme al llarg d’aquest
 Guix en pols.
treball.
 Aigua.
 Cullera.
 Recipient per fer la barreja de l’aigua i
guix.
 Motlles de plàstic.
 Bosses reutilitzables.
 Guants.
ACTIVITATS D’APRENENTATGE DE LA SESSIÓ:
Recorrem el
nostre entorn

L’activitat
senzillament
consistirà
en
recórrer
l’itinerari previst per l’entorn
de l’escola de Sahún, on el
mestre serà exclusivament un
guia. L’alumnat haurà de
cercar petjades, plantes o
arbres i fotografiar tots els
rastres que trobem, per
poder-los
identificar
posteriorment
amb
les
aplicacions mòbils. Així com
estar atents per si podem observar algun animal, ja sigui un rèptil, una au,
mamífer, etc. Els alumnes s’organitzaran per grups equitatius, d’aquesta
manera els més grans ajudaran als més petits.
Durant la ruta aprofitarem
determinats
moments
per
introduir altres conceptes. Per
exemple aprofitarem per explicar
als alumnes l’origen glaciar de la
Vall
de
Benasc.
També
observarem que a la cara nord i
sud de la muntanya trobem
diferents especies. A més
mesurarem la quantitat de llum
que hi ha dins els bosc i a les
zones de praderia. Així com els
decibels en diferents punts del
itinerari, on veurem que hi ha zones més tranquil·les i altres més sorolloses,
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generalment en zones properes a nuclis urbans. També podrem distingir
entre sons agradables i desagradables. Cal aprofitar totes les ocasions que
se’ns donin al llarg de la ruta per observar, investigar o explicar coses
espontànies, ja que es tracta d’una activitat molt oberta.

Reproducció de Quan arribem a l’entorn de l’embassament ens reagruparem de nou. Farem
petjades amb una pausa per esmorzar i després realitzarem una nova activitat. En aquest
guix
entorn amb camins cercarem petjades que ens hagi pogut deixar qualsevol
animal en algun toll de fang. A poder ser haurà de ser una petjada profunda i
on es marquin bé tots els detalls necessaris per poder identificar-la
correctament. Un cop en localitzem una la traurem en guix.
Per fer-ho en primer
lloc necessitem guix
o escaiola. Nosaltres
utilitzarem guix, ja
que s’asseca més
ràpid, tot i que amb
escaiola al ser més
fina
l’acabat
és
millor.
També
necessitarem aigua i
un recipient per
barrejar-la amb el
guix. Per remoure la
barreja farem servir
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una cullera o similar, però si volem reutilitzar-la caldrà netejar-la ràpidament
per tal que no s'endureixi el guix. Per formar el motlle aprofitarem diferents
ampolles de plàstic tallades en franges que ens ofereixen diferents mides en
funció de la capacitat de l’ampolla. Finalment necessitarem una navalla per si
cal facilitar l’extracció del motlle un cop sec.

Neteja de
l’entorn

Primer de tot posarem
el motlle amb la
petjada ben centrada
al seu centre. Per
evitar fuites del líquid
podem rodejar el
motlle amb terra o
intentar clavar-lo al
terra si el fang encara
ho permet. Acte seguit
farem
la barreja,
suficient per omplir
uns dos centímetres
del motlles. La seva
consistència ha de ser similar a la de la mel sense grumolls, però no ens
podem despistar, ja que el guix s’asseca molt ràpid. Un cop preparada
l’aboquem sobre el motlle i esperem a que s’assequi. No siguem impacients,
ja que si no la podem trencar, val més esperar 15 minuts. Després la traurem
amb cura i li traurem la terra. Tot i que nosaltres no ho farem, després la
podem marcar sobre una base de fang per ceràmica i deixar-ho assecar.
Farem una nova pausa per dinar. Acte seguit, aprofitant la nostra visita a
l’embassament de Linsoles farem un petita neteja de l’entorn de
l’embassament. Per fer-ho portarem guants i abocarem els residus en bosses
de plàstic que després deixarem als diversos contenidors que hi ha a la zona.
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Retorn a
l’escola

Finalment retornarem a l’escola de Sahún ja en un ambient més distes i de
joc, sense cap activitat definida, més enllà d’observar l’embassament de ben
a prop.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: (adaptació de l’activitat)

En el procés d’avaluació es tindran Per a l’elaboració de les activitats d’aquest projecte s’han
en compte els següents aspectes:
tingut en compte la inclusió de diversos indicadors per a
 Demostrar un canvi d'actitud l’avaluació i millora de l’educació inclusiva:
 Els alumnes s'ajuden els uns als altres.
cap
a
un
tema
mediambiental a causa de
 Les expectatives són altes per a tots els alumnes.
les accions realitzades.
 El mestre fa els agrupaments de l'alumnat de
 Articular un canvi d'actitud.
manera que tothom se senti valorat.
 Identificar nova informació
 Es redueix la intimidació.
que ha contribuït al seu
 Es programa pensant que tot l'alumnat aprengui.
canvi d'actitud.
 Les activitats promouen la participació de tot
 Integrar noves actituds en el
l'alumnat.
seu estil de vida general.
 Els alumnes aprenen col·laborativament.
 Utilitzar la nova actitud per
 Es coneixen i s'aprofiten els recursos de la
relacionar-se amb els altres.
comunitat.
AUTOAVALUACIÓ. REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA.
L’activitat va transcórrer en una jornada primaveral, els núvols juganers van facilitar que la
temperatura no s’elevés excessivament, fent un dia molt agradable. No obstant això, per la
tarda es va girar un aire fred que ens va fer posar roba d’abric a sobre.
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L’activitat va començar puntualment des de l’escola de Sahún. Al mateix poble vam organitzar
els grups, de tal manera que cada grup tingues un representant. Els representants van rebre les
instruccions per part dels docents i aquests les traslladaven a la resta de membres del seu grup.
De seguida els alumnes van treure les tauletes i telèfons mòbils per començar a registrar la
fauna i flora. Flora, com era d’esperar, en vam trobar de molt variada, però també vam poder
observar alguns animals. Entre d’altes animals vam observar una sargantana, un llangardaix verd
i un parell d’espècies de papallones. També vam observar formigues i aràcnids. A més vam
identificar algunes aus mitjançant el seu so, com per exemple, la mallerenga carbonera.
Tot i que teníem el dubte de si se’ls hi faria pesat als més petits, van aguantar molt be i en cap
moment van mostra símptomes de cansament. Com van estar entretinguts en tot moment no hi
va haver cap problema. Sí que es cert que vam arribar a Eriste més tard del previst, ja que
l’activitat ens va portar més temps del que havíem planejat. Vam anar a la plaça de l’Església, on
hi ha una font i on ens vam trobar amb alguns pares. Una mare ens van portar cafè i brownie
als mestres! Els nens van jugar una estona i després ja vam anar a l’embarcador de
l’embassament.
Allí vam decidir fer primer el dinar i després fer les altres dues activitats. En aquest punt vam
poder observar de ben a prop un cigne i un grup d’ànecs. Havent dinat, als dos alumnes més
petits els van venir a buscar els pares, d’aquesta manera no els caldria tornar a l’escola
caminant. Vam treure les bosses i tot caminant cap a l’escola per l’entorn de l’embassament
vam anar netejant residus. Ens va sorprendre la quantitat de coses que vam recollir. Mentre
fèiem la neteja vam buscar alguna petjada interesant per poder-la imprimir amb guix, però no
en vam trobar cap ben marcada.
Un cop recorregut tot l’embassament vam abocar tots els residus i ens vam dirigir cap a l’escola.
Però abans, vam fer una parada sota les comportes de la presa, que en aquell moment es
trobaven obertes oferint un bonic espectacle sonor i visual. Vam arribar a l’escola a les cinc,
puntuals, per no fer anar malament el transport escolar.
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Sessió 4 - Investiguem el nostre bosc
Escuela Sahún – CRA Alta Ribagorza
TÍTOL: Investiguem el nostre bosc
CICLE: Infantil, Inicial,
Mitjà i Superior
ÀREA: Coneixement del medi natural,
DURADA: 2h
social i cultural.
JUSTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

NIVELL: De P3 a 6è

Aquesta sessió pretén ser una sessió col·laborativa entre els propis alumnes posant en comú tot
el que van observar durant la ruta realitzada a la naturalesa. Per tant, l’aprenentatge el
construiran els propis alumnes.
RELACIÓ DE LA SESSIÓ AMB LES COMPETÈNCIES:
Amb aquesta sessió es pretén reforçar una sèrie de competències bàsiques en l’àrea curricular
de l’àmbit digital:
 Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant
diverses fonts i entorns digitals.
 Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de
tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
 Competència 9. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.
També es treballarà en l’àmbit d’educació en valors:
 Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís
personal i les actituds de convivència.
OBJECTIUS DE LA SESSIÓ:
CONTINGUTS D’APRENENTATGE:
A continuació trobarem objectius principals
 Valoració de la necessitat de tenir cura
que es pretén treballar al llarg de la sessió,
del medi i la naturalesa.
entès un objectiu com el “resultat que
 Utilització de les tecnologies mòbils.
s'espera obtenir de l'alumne després de
 Observació i extracció de conclusions.
l'aprenentatge” (Juan Miguel Campanario,
 Cerca i selecció de continguts.
Universitat d’Alcalà):
 Relacionar els elements amb el medi
natural.
 Cercar, contrastar i seleccionar
informació digital.
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METODOLOGÍA

MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS: (annexos)

En el procés d’avaluació es tindran en Per a desenvolupar la sessió necessitarem els
compte els següents aspectes:
següents materials:
 Demostrar un canvi d'actitud cap a un
 PDI
tema mediambiental a causa de les
 Pissarra
accions realitzades.
 Portàtils
 Articular un canvi d'actitud.
 Telèfons mòbils amb les aplicacions
 Identificar nova informació que ha
escollides
contribuït al seu canvi d'actitud.
 Cartolines de color verd, marro, blau fluix
 Integrar noves actituds en el seu estil
i blau fort.
de vida general.
 Rastres del bosc (fulles, plomes,
Utilitzar la nova actitud per relacionar-se
plantes...) i imatges de fauna.
amb els altres.
ACTIVITATS D’APRENENTATGE DE LA SESSIÓ:
Activitats
prèvies a la
sessió

Prèviament a l’activitat s’ha creat un conjunt de carpetes compartides amb
tot l’alumnat al Google Drive. En aquestes carpetes organitzades per grups,
els infants han pujat les diferents fotografies que van fer a la sessió anterior.
Els mateixos alumnes, que van identificar les especies mitjançant les diferents
aplicacions mòbils, han introduït al nom de cada una de les fotografies la
denominació corresponent a l’espècie fotografiada. Les que no han pogut ser
identificades per l’alumnat han estat identificades per part del professorat.

Recerca de
informació

Organitzarem als alumnes amb la mateixa distribució que en la sessió
anterior, és a dir, mantindrem els grups que van treballar conjuntament en la
recerca de fauna i flora per l’entorn de l’escola. El representant de cada un
dels grups serà l’encarregat d’anar a buscar un ordinador amb el què
posteriorment treballaran.
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Acte seguit, projectarem
a la PDI una llista de les
especies de fauna i flora
que vam identificar a
l’entorn
de
l’escola
(Annex 9). Totes elles
acompanyades
de
fotografies fetes pel
propi alumnat. Excepte
en el cas d’alguns
animals que vam poder
observar però no vam
poder fotografiar, en
aquets casos s’ha buscat una imatge a la app Map of Life. Cada grup podrà
escollir dues especies, una de fauna i una de flora. En cas que dos grups
vulguin la mateixa flor o animal s’ho hauran de sortejar mitjançant el joc del
pedra, paper i tisora. Se’ls farà entrega a cada grup d’una petita targeta amb
el nom de de l’espècie i la seva foto.
El fet que seleccionin ells mateixos l’espècie que volen treballar en propicia la
motivació. Fet que relacionarem amb l’Element de Robinson (2011). Què és
l'Element? És allà on conflueixen les coses que t'encanta fer i les que se't
donen bé. L'Element és el punt de trobada entre les aptituds naturals i les
inclinacions personals. L'element és el que enforteix el sentit de la teva
identitat i millora el teu benestar. Fer el que ens agrada ens omple d'energia i
ens omple de vitalitat. Es tracta no només d'una energia física, sinó mental
(Robinson, 2011).
Un cop feta la selecció i
mentre els alumnes van
encenent
els
portàtils,
repartirem dues fitxes a
l’alumnat. Aquestes fitxes
estan adaptades en funció
de la seva edat, ja que dins
de cada grup hi ha alumnes
de totes les edats.
 Per als alumnes de
2n a 6è (Annex 7):
Hauran de completar
una sèrie de dades sobre la fauna i flora que han escollit, a més de ferne un dibuix. A continuació demanarem als diferents grups que es
facin preguntes sobre coses que els hi agradaria saber sobre aquelles
espècies que han seleccionat. Acte seguit, hauran de fer una selecció
de les tres preguntes que considerin més interessants, no obstant
això, és una activitat molt oberta i en funció dels resultats pot haver60

On viuen?

hi múltiples variables. Si durant la cerca troben alguna cosa que els hi
desperta curiositat poden modificar l’objectiu d’investigació. Els
alumnes hauran de respondre les qüestions plantejades mitjançant
l’ús dels ordinadors o telèfons mòbils. El mestre anirà supervisant
l’activitat i responent als possibles interrogants que pugin sorgir. Un
cop finalitzada la recerca hauran de guardar la informació trobada al
Google Drive i explicar a la resta de companys la informació trobada.
 Per als alumnes de P3 a 1r (Annex 8): Aquets alumnes senzillament
hauran de fer un dibuix sobre l’espècie que ha seleccionat el seu grup.
Un cop finalitzat el dibuix, passaran a fer l’activitat que expliquem a
continuació.
Mentre els més grans treballen autònomament formarem una rotllana amb
les nenes i nens de P3 a 1r entorn al mestre. Els hi ensenyarem una cartolina
(Annex 10) amb tres franges i quatre colors. Els diferents colors tenen
elements que permeten identificar-los (núvols, arrels...):
 Blau fort: Representa el cel.
 Blau fluix: Representa l’aigua.
 Verd: Representa el terra.
 Marró: Representa el subsòl.
Els hi plantejarem als
infants que creuen que són
cada un dels colors. Un cop
identificats,
els
hi
mostrarem
una
sèrie
d’imatges d’animals (Annex
11) i tot un conjunt
d’objectes que hem trobat
pel bosc. La idea és
distribuir amb Blu-Tack
cada una de les imatges
sobre el seu habitat
corresponents. Totes elles
són fauna i flora que podem trobar en l’entorn de l’escola. Un cop finalitzada
l’activitat s’asseuran de nou amb el seu grup.
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Exposició

Per finalitzar l’activitat
cada un dels grups
exposarà davant de la
resta de companys la
informació que han
trobat
sobre
les
diferents especies de
fauna i flora. Se’ls
demanarà
que
procurin parlar tots
els membres del grup
durant
l’exposició.
També participaran
els més petits, que
contaran amb l’ajuda dels més grans. Aprofitaran el moment de l’exposició
per mostrar els diferents dibuixos que han fet.
Activitats
Amb tota la informació recollida per part de l’alumnat en aquesta sessió es
posteriors a
farà un petit tríptic que posteriorment serà lliurat a cada un dels alumnes
l’activitat
com a record i retorn de l’activitat.
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: (adaptació de l’activitat)
En el procés d’avaluació es tindran Per a l’elaboració de les activitats d’aquest projecte s’han
en compte els següents aspectes:
tingut en compte la inclusió de diversos indicadors per a
 Demostrar un canvi d'actitud l’avaluació i millora de l’educació inclusiva:
cap
a
un
tema
 Els alumnes s'ajuden els uns als altres.
mediambiental a causa de
 Les expectatives són altes per a tots els alumnes.
les accions realitzades.
 El mestre fa els agrupaments de l'alumnat de
 Articular un canvi d'actitud.
manera que tothom se senti valorat.
 Identificar nova informació
 Es redueix la intimidació.
que ha contribuït al seu
 Es programa pensant que tot l'alumnat aprengui.
canvi d'actitud.
 Les activitats promouen la participació de tot
 Integrar noves actituds en el
l'alumnat.
seu estil de vida general.
 Els alumnes aprenen col·laborativament.
 Utilitzar la nova actitud per
 Es coneixen i s'aprofiten els recursos de la
relacionar-se amb els altres.
comunitat.
AUTOAVALUACIÓ. REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA.
L’activitat va transcorre segons el previst i es van poder desenvolupar totes les activitats
correctament. La selecció de fauna i flora va ser replantejada, vam a anar nombrant les diferents
espècies ordenadament. Si alguna els hi interessava aixecaven la mà els membres del grup. En
cas que dos grups la volguessin s’ho jugaven a pedra, paper, tisora. En un principi estava previst
que ells mateixos anessin a l’ordinador i seleccionessin l’espècie de fauna i flora. Però resultava
una mica desordenat, sobretot en aquells casos que volien les mateixes.
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La resta de l’activitat va ser molt autònoma per part de cada un dels grups. Ells mateixos es van
autoorganitzar i van anar realitzant les diferents parts que els sol·licitava la fitxa. L’apartat que
els demanava plantejar-se preguntes sobre l’espècie per després indagar-les va funcionar molt
bé amb els grups que tenien alumnes més grans (5è-6è), que de seguida tenien moltes
curiositats per investigar. Els grups que solament estaven formats per alumnes d’entre 2n i 4t
els va costar més. Així que se’ls va plantejar buscar informació sobre l’animal per internet, sense
plantejar-se cap pregunta concreta i després explicar aquelles coses que els haguessin semblat
més curioses.
L’activitat amb els alumnes d’infantil va funcionar molt bé. Ràpidament van identificar què
representava cada una de les parts de la cartolina. Posteriorment la distribució dels diferents
animals, plantes, arbres i arbustos va ser molt encertada per part dels infants. Mentre vam
realitzar aquesta activitat les nenes i nens més gran van estar treballant pel seu compte,
solament va caldre resoldre algun dubte puntual.
Un cop finalitzada l’activitat amb infantil, els diferents grups van tenir una petita estona per
acabar de preparar la presentació davant de tota la classe. Posteriorment van anar fent les
diferents presentacions. Alguns grups van explicar curiositats molt interessants.
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Treball posterior
Un cop finalitzades totes les activitats el treball posterior ha consistit en realitzar una
revisió de cada una de les sessions per veure aquells aspectes a millorar. D’aquest
manera es podran efectuar activitats millorades en futurs projectes similars que
puguin resultar encara més atractives per a l’alumnat i per als docents. Per obtenir
aquestes reflexions s’ha tingut en compte l’opinió dels infants i mestres de l’escola.
D’aquesta manera s’ha pogut valorar des de diferents punts de vista.
En l’última sessió l’alumnat va reunir informació sobre la fauna i flora que han conegut
i descobert pel voltant de l’escola de Sahún. La meva feina ha estat seleccionar i reunir
tota aquesta informació en un petit opuscle (Annex 12). D’aquest desplegable se n’han
fet diverses copies i se n’ha lliurat una a cada un dels alumnes de l’escola de Sahún.
D’aquesta manera els alumnes poden conservar un record que ells mateixos han
contribuït a elaborar.
Per a l’elaboració d’aquest desplegable s’ha utilitzat un full dinA3, que posteriorment
s’ha dividit en un total de 18 seccions, de les quals quatre s’han utilitzat per a la
portada, contraportada i per la introducció. En la resta d’espais s’ha introduït la
informació i dibuixos dels propis alumnes. Els dibuixos han estat escanejats i els escrits
s’han traspassat manualment a l’ordinador. El format resulta molt barat i permet
entregar-ne un exemplar a cada nen pràcticament sense cost. També s’ha fet
lliurament d’aquests llibrets a totes les persones que han col·laborat en el projecte.

Pàg. 1 – Desplegable “Conoce y siente tu entorno”

Pàg. 2 – Desplegable “Conoce y siente tu entorno”
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La clau del futur
Nova aplicació
En els entorns finlandesos d’educació infantil utilitzen una aplicació mòbil anomenada
Nature Tour que ajuda a enregistrar i comparar les observacions a la naturalesa entre
les diferents escoles del país. Per facilitar la possibilitat de fer activitats similars en el
nostre àmbit educatiu seria interesant la creació d’una aplicació mòbil pensada i
dissenyada per ser usada en entorns educatius. Una aplicació que podria facilitar la
interacció entre diferents centres educatius i podria propiciar que l’alumnat conegués
l’entorn de la seva escola. L'objectiu principal d’aquesta aplicació mòbil seria millorar
les experiències d'aprenentatge a l'aire lliure dels nens a través de la documentació
dels viatges, essent un complement de les activitats a l’aula.
Per fer d’aquesta una aplicació interessant per al professorat es podrien reunir algunes
de les diferents qualitats de les aplicacions que hem usat per aquest projecte, tot
incloent-hi les mancances que tenen. Per això proposo una aplicació que inclogui les
següents funcionalitats:







Quadern de camp: L’aplicació hauria de tenir un quadern de camp amb
informació de la fauna i flora de l’entorn. Les fitxes de cada una de les especies
haurien d’incloure:
 Informació: Descripció i curiositats sobre l’espècie.
 Fotografies: La fitxa de cada una de les espècies hauria d’anar
complementada amb diverses fotografies per ajudar-les a identificar. En
el cas de fauna també seria interesant que inclogués la possibilitat
d’escoltar quins sons fan, veure la forma de les seves petjades i dels
seus excrements. En canvi, amb la flora podria incloure imatges
diferenciades de la flor, el fruit, la fulla, les branques, la copa o
l’escorça.
 Mapa de distribució: Seria interesant que inclogués un mapa de la
distribució de cada una de les espècies arreu del món.
Identificació d’una planta, arbre o arbust mitjançant una fotografia: Que
l’aplicació pogués identificar qualsevol planta mitjançant una fotografia.
Identificació de fauna mitjançant una fotografia: Que l’aplicació pogués
identificar qualsevol animal mitjançant una fotografia de la seva petjada,
excrement o del propi animal.
Xarxa educativa: Estaria bé que l’aplicació inclogués una xarxa, la qual
permetés compartir les observacions que fessin a les diferents escoles,
facilitant d’aquesta manera la interacció de diferents centres educatius i la
possibilitat de fer projectes educatius de forma conjunta. Seria una proposta
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especialment útil per a entorns rurals amb diferents escoles disseminades pel
territori, però que comparteixen recursos. La interacció de l’alumnat en aquets
casos és molt important per cohesionar i donar sentiment de pertinença al ZER.
Senzillesa: L’aplicació hauria d’estar pensada per ser utilitzada per nens de
primària. Per tant, hauria de tenir un disseny atractiu, però molt intuïtiu. A més
d’incorporar un vocabulari pensat per aquesta edat. Per suposat l’aplicació
hauria de ser gratuïta, ja que l’objectiu és que pugui ser utilitzada en qualsevol
entorn educatiu.

La integració dels dispositius digitals a l’escola
Les tecnologies, en general, i la tecnologia mòbil, en particular, estan en evolució
contínua no només des del punt de vista del creixement dels mercats, sinó també des
de la perspectiva de l’ús que d’aquestes es fa o es pot fer. El que obliga a l’escola i als
seus professionals a adaptar-se constantment i fer una formació continua per fer
possible la integració de dispositius digitals a l’escola.
Gisbert, Àngel, i Cabrera (2015) expliquen que la incorporació gradual de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’educació ha produït resultats
diversos. Els costos associats a la compra i el manteniment de la tecnologia als centres
educatius és un repte permanent, i la capacitat i voluntat dels professors a l’hora de
fer ús de la tecnologia ha estat desigual. A més, els efectes que la inversió en
tecnologia té en els resultats acadèmics dels estudiants encara s’han de confirmar, i
això pot fer que les despeses en tecnologia siguin difícils de justificar. Aleshores, quina
necessitat tenim d’integrar les tecnologies mòbils a l’aula? Doncs precisament Gisbert
et al. (2015) ens donen la resposta amb una pregunta: Els estudiants ja aprenen més
fora que dins de l’aula? Aquesta i altres qüestions similars són les que hauríem d’ésser
capaços de respondre per aconseguir una integració real entre la tecnologia mòbil i el
procés d’aprenentatge. La resposta a aquestes preguntes hem de poder abordar-la de
manera col·lectiva. Només si tenim la capacitat de definir una estratègia conjunta
(política, econòmica, educativa, social i personal) podrem afavorir i propiciar nous
processos d’aprenentatge mitjançant l’ús de dispositius mòbils.
Les tecnologies mòbils permeten als infants accedir amb facilitat a tot tipus de
recursos, independentment des d’on hi accedeixen. La tecnologia mòbil constitueix el
darrer desafiament al qual s’ha d’enfrontar l’educació, en general, i el sistema escolar,
en particular, i la nostra realitat escolar no n’és una excepció. Tant les polítiques
educatives com el mateix sistema educatiu han d’assumir la responsabilitat de fer front
als reptes de la tecnologia mòbil, a la vegada que han d’assegurar l’adquisició de les
competències relacionades amb aquests mitjans per tal de propiciar la participació
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activa i eficient dels futurs ciutadans i ciutadanes i dels futurs professionals en el
context on viuen i on han de desenvolupar-se com a persones i com a futurs
professionals (Comissió Europea, 2012 i 2013; Ferrari, 2012; OECD, 2012).
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Conclusions
Al llarg d’aquest projecte s’ha fet patent com la integració de les tecnologies mòbils a
l’aula és possible. Poden resultar un complement molt útil i interesant per facilitar
l’aprenentatge del nostre alumnat, a més de propiciar una major motivació en la
realització de certes activitats. També s’ha demostrat que no es fa necessari tenir una
aplicació específica per a l’àmbit educatiu per tal de treballar amb els telèfons mòbils,
ja existeix un gran ventall d’aplicacions que permeten abordar diferents àmbits del
currículum. Tot això amb un cost zero per a l’escola i, en conseqüència, per a
l’administració. Les aplicacions escollides per aquesta activitat han estat totes elles
gratuïtes i els telèfons mòbils i tauletes han sigut aportats pels alumnes i per les
pròpies famílies. Lògicament, poder desenvolupar una activitat similar requereix una
participació activa de la comunitat educativa.
Cal dir que amb aquesta proposta d’integrar els telèfons mòbils a l’aula no s’està
proposant que l’administració regali un telèfon mòbil a cada alumne. Així com tampoc
s’està demanant que les TIC passin a substituir tots els llibres o totes les activitats
actuals. Senzillament es proposa la implementació de l’aprenentatge mòbil en
determinades activitats on realment resulti efectiu per a l’aprenentatge, com una
forma per adquirir hàbits tecnològics saludables. En el cas de les tecnologies mòbils, si
d’una cosa podem estar segurs, és que quan els nostres alumnes acabin l’etapa escolar
ja hi haurà noves tecnologies molt més avançades que les actuals. Per tant a l’escola
cal donar especial importància a ensenyar la finalitat amb la què usar correctament la
tecnologia en la nostra vida quotidiana.
Es important remarcar que per més tecnologia que introduïm en una escola, si no hi ha
un projecte educatiu verdaderament innovador al darrera, no servirà absolutament de
res. Amb la tecnologia actual podem estar fent la mateixa educació magistral que fa
100 anys, la única diferencia, que cada alumnes té el seu telèfon o ordinador sobre la
taula. Les escoles futures no han de semblar-se a les d’ara (Robinson, 2017). La
institució escolar amb prou feines ha canviat durant l'últim segle tot i que la televisió,
la ràdio i les altres TIC s'han transformat en una forma singular de transmetre, produir i
reproduir la informació en la nostra societat (Monge, 2004). Per tant, la introducció de
la tecnologia a les aules sense cap projecte previ no és sinònim de res.
Un dels altres aspectes als quals s’ha volgut donar importància ha estat el coneixent de
l’entorn natural. En moltes ocasions a les escoles s’estudia els diferents paisatges que
existeixen, ja siguin de muntanya, interior o mar. Tot oblidant que en creuar la porta
de l’escola tenim un entorn molt interessant per conèixer, observar i investigar. De fet,
l’entorn de l’escola és una aula més. Les escoles i els professors no han de seure tot el
dia en una classe, han de sortir a aprendre de l'entorn. No s'aprèn només a classe amb
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els alumnes asseguts en pupitres. Les classes han de ser més flexibles del què en
general són. Algunes formes d'aprenentatge no exigeixen que estiguis assegut,
concentrat, memoritzant i fent treball acadèmic tradicional. Les escoles, com les cases,
poden tenir diferents sales per a diferents propòsits. L'entorn de l'escola té un impacte
especial en els alumnes (Robinson, 2017).
A més resulta una experiència molt motivadora per a l’alumnat poder observar la
fauna i flora de primera mà i no a través d’un llibre. Durant aquesta activitat no s’ha
pretès que els infants acabin memoritzant coneixements sobre les diferents especies
de fauna i flora. Senzillament s’ha volgut que descobreixin l’entorn, de manera que en
un futur els alumnes aprenguin a respectar-lo. No es vol que ara quan vagin pel camp
sàpiguen identificar amb precisió les diferents especies de fauna i flora. Amb aquest
projecte se’ls ha donat unes eines per poder identificar-les quan els sorgeixi aquesta
necessitat.
L’activitat m’ha permès observar de primera mà com treballa l’Escola de Sahún, un
centre rural obert al món i a la societat. Un model educatiu de referencia cap al que
segurament haurien d’anar derivant moltes escoles i docents. A més, aquesta escola,
és un gran exemple de com des de la dificultat i amb tot en contra és pot tirar
endavant i aixecar un gran projecte educatiu. Si renunciem a afrontar les dificultats o
les traves de l’actual sistema educatiu, segur que no aconseguirem reformar-lo mai.
Cal ser constant, formar-se de forma continua i posar en pràctica noves metodologies
fins trobar la que s’adeqüi més a les necessitats de cada centre educatiu. Ja que cada
escola té les seves pròpies necessitats i no és pot pretendre tenir el mateix model
educatiu en totes les escoles.
Finalment cal destacar que el resultat del projecte ha resultat molt satisfactori. Un
projecte d’aquest tipus representa una primera vivència que, sens dubte, m’aporta
molta experiència per poder desenvolupar projectes similars en un futur. La
experiència és clau per millorar i poder realitzar activitats molt més atractives per als
infants i amb un major impacte educatiu. A més m’ha permès conèixer i interactuar
amb un gran nombre de persones fascinats de les quals n’he après moltes coses. Sens
dubte una gran vivència en el meu procés de formació personal.
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Annex 1
L’ós se les pensa totes!
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¡El oso se las piensa todas!
En Peret es un pastor que vive en una de los frondosos valles pirenaicos. Vive y trabaja
intensamente, puesto que durante todo el verano guarda las ovejas de todo el valle,
junto con su perro de defensa, el Puc. Se queda a dormir cada noche en una cabaña de
pastor que le han preparado expresamente para él, para su perro y para las ovejas.
Bien pronto cuando el Sol despunta detrás de las montañas y, cuando los búhos
vuelven a sus nidos, después de una noche intensa, en Peret se despierta deprisa y
corriendo para comprobar que sus ovejas están sanas e ilesas.
Hoy se le han pegado un poco las sábanas, porque ayer noche fue a dormir tarde. Su
cabaña todavía huele a humo, de la chimenea que quemó horas y horas. Recibió la
visita de los apicultores, unos señores que vienen de la llanura a traer sus abejas para
hacer miel de las flores de montaña. Ayer tuvieron un día intenso porque con el equipo
de seguimiento del oso pardo, habían llevado las abejas y habían preparado todas las
alambradas eléctricas para evitar que el oso pardo entrara, porque cómo muy bien
sabéis, la miel es uno de los platos predilectos del oso.
Después de hacer un poco el perezoso, en Peret se ha levantado y ha ido a hacer una
visita rápida al cercado de las ovejas.
Una vez comprobado que las ovejas estaban en su lugar, se ha preparado unas
avellanas con chocolate caliente, muy caliente, para hacer pasar el frío y empezar el
día con buena energía. ¡Con aquel olor, el día se presenta mucho mejor! Ahora sí, ya
está a punto de empezar su rutina por las montañas del país del oso pardo. Y es que,
entre aquellos parajes tan fantásticos, entre aquellos bosques frondosos y los prados
alpinos, se esconde la Caramelles (una osa espléndida, que a veces va acompañada de
sus cachorros).
Territorio de ovejas, de abejas, pero también del oso pardo ¡Y es que en este territorio
hay lugar para todos!
Desde la reintroducción del oso pardo en los Pirineos, en Peret ha tenido que enseñar
a su perro, en Puc, que deberá estar atento a la presencia de este gran carnívoro, para
evitar que las ovejas puedan ser atacadas, y para velar que puedan pastar sin
imprevistos.
Mientras Peret conduce el rebaño de ovejas hacia nuevos pastos de tierna hierba
verde por las montañas pirenaicas, no se imagina que muy cerca, pasea la Caramelles,
que con su olfato tan desarrollado busca incesante su desayuno.
Caramelles, curiosa y traviesa, se harta de algunas setas y frutos del bosque que
apenas han empezado a salir: frambuesas, moras y los dulces arándanos.
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Mientras come estos frutos tant dulces, Caramelles percibe el olor de la miel. No hace
ni un día que ya son aquí las abejas, y la osa ya las ha encontrado. Así pues, mientras
Peret continúa vigilando las ovejas con Puc, y mientras el apicultor ya está en su casa
de la plana descansando por el esfuerzo de ayer, que Caramelles se acerca impaciente
a las colmenas de las abejas.
Movida por su buen olfato pero con una vista poco prodigiosa, empieza a correr por el
prado hacia las abejas. Al correr pisa flores de mil colores, como la lavanda y otras
plantas aromáticas que desprenden un olor aún de primavera, un aroma de aquellas
que apasiona.
La osa coge una gran velocidad, que recuerda la de un niño cuando se le muestra un
buen caramelo en el otro lado del parque. Pero Caramelles, no había visto que las
abejas estaban protegidas con un hilo eléctrico, precisamente para que ella no pudiera
entrar. La corriente eléctrica le pasa por todo el cuerpo al chocar, los pelos se le ponen
de punta y cae al suelo, tardando unos segundos en reaccionar. Suerte que tiene la piel
gruesa, y sólo ha sido un susto.
Ahora bien, no se da por vencida, y como un niño que siente el olor de chocolate en el
armario y busca las mil maneras de trepar para poder coger un trozo, Caramelles
comienza el ingenio para conseguir traspasar hilo eléctrico que la separa de su tesoro.
El olor de abeto y pino negro alcanza los ollares de la osa, que a pesar de no verlo
claro, percibe que muy cerca, justo al lado del hilo eléctrico, hay un abeto delgadito
con unas hojas verde oscuro. Así pues, a pesar de su gran peso, comienza a escalar por
el tronco hasta que, cuando está a pocos centímetros del suelo, el tronco se dobla
hacia dentro, dándole por fin, el paso hasta la miel.
Y es que a pesar de la poca vista del oso pardo, los otros sentidos le permiten ser muy
hábil, y como tantas otras veces, la osa ha conseguido atiborrarse de miel y abejas
hasta casi reventar, gracias a su ingenio.
Y no penséis que no ha podido salir. Ha aprovechado la misma rama para poder
acceder hasta el prado de las flores de mil colores y volverse a esconder dentro del
bosque, como si nada hubiera pasado, mientras Peret está con las ovejas y el apicultor
poco se imagina este desenlace.
En la próxima ocasión, el equipo que se ha encargado de cerrar las colmenas ¡Seguro
que lo hará mejor!
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Annex 2
La Fauna del País de l’Ós
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LA FAUNA DEL PAÍS DEL OSO

GARDUÑA
UROGALLO

SARRIO
JABALÍ
ZORRO

ARDILLA
PÁJARO
CARPINTERO

CIERVO

RATÓN DE BOSQUE

BUHÓ PIRENAICO
BU
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GAMO

Annex 3
Tauler el Paraigües de l’Ós Bru
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Annex 4
Qüestionari el Paraigües de l’Ós Bru
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Cultura y patrimonio

1. Los aserraderos son unas construcciones cerca del río que servían para:
1. Sacar la madera de los bosques
2. Construir sierras de madera y hierro
3. Cortar la madera con la fuerza del agua
Aserraderos, molinos, centrales hidroeléctricas… son algunas de las construcciones que
aún se encuentran en el Pirineo y son testimonios de la importancia de los cursos
fluviales.

2. ¿Cuantos habitantes había en Sahún el año 2016?
1. 206
2. 303
3. 1.203
En Sahún había 303 habitantes según las estadísticas del 2016 del Instituto Nacional de
Estadística

3. Las fallas son una fiesta tradicional de muchos pueblos de los Pirineos, donde los
“fallaires”:
1. Suben las fallas encendidas durante toda la noche, y ven salir el Sol desde una
cima.
2. Bajan las fallas desde bien arriba por medio del río
3. Bajan las fallas de la montaña hasta el pueblo
Todos los pueblos donde se celebran tienen elementos comunes pero una forma bien
distinta de bajarlas y celebrar la llegada al pueblo.
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4. ¿Es verdad que los topónimos (nombres de lugares) nos pueden dar información
muy interesante de cada lugar?
1. No es verdad, se ponían sin ningún sentido.
2. Por supuesto, los nombres a menudo son una fuente de información muy
importante.
3. Sólo los nombres de la época Romana, pero ya quedan pocos.
Los topónimos forman parte del patrimonio inmaterial del Pirineo, aunque no es
nada fácil averiguar su origen. Por ejemplo el Vallibierna proviene de "valle
invernal".

5. ¿Observando el paisaje podemos sacar información de la forma de vida y de la
importancia del sector primario en el territorio?
1. Por supuesto, el paisaje es una fuente importantísima de información.
2. ¡¡Imposible, el paisaje no nos habla!!
3. Sólo en el caso de los pueblos pequeños de montaña.
Siempre. El paisaje nos da una información muy valiosa sobre el estilo actual de
vida, pero también del pasado.

6. ¿Cuantas lenguas se hablan en el Valle de Benasque?
1. 2 (castellano y aragonés oriental o patués)
2. 4 (castellano, patués, francés y aranés)
3. 1 (castellano)
En el Valle de Benasque, como en todo Aragón, la lengua oficial es el castellano. El
patués es un dialecto de transición entre el aragonés, el gascón y el catalán,
perteneciente al subbloque del aragonés oriental, como recoge la Ley de Lenguas
de Aragón.
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7. Los ríos del Pirineo han sido aprovechados desde hace muchos años, como
fuente de energía. Algunos ejemplos son:
1. Molinos harineros
2. Centrales eólicas
3. Panaderías
Aserraderos, molinos, centrales hidroeléctricas… son algunas de las construcciones
que aún se encuentran en el Pirineo y son testimonios de la importancia de los
cursos fluviales.

8. En qué pueblo se hace cada año el Descenso de "Nabatas" por el Río Cinca
1. En Benasque
2. En Ainsa
3. En Campo
El 21 de mayo de 2017 se celebró la 33ª edición

9. Las iglesias y ermitas románicas que podemos encontrar por todo el Pirineo se
llaman así:
1. Porque fueron construidas en la época de los Romanos.
2. Porque siguen el estilo del arte románico
3. Porque el arquitecto se llamaba Órganos Roman
Hay ermitas e iglesias de otros estilos arquitectónicos, pero las románicas son bien
conocidas.

10. Antiguamente ya se hacía explotación forestal en los bosques ¿Cómo se bajaban
los troncos hasta las ciudades?
1. Por carreteras muy estrechas
2. Por el río con navatas
3. Con el esfuerzo de los prisioneros
Primero la madera se tiraba barranco abajo, hasta que llegaban a un río más
impotente y podían construir las navatas, que permitían bajar los troncos siguiendo el
curso del río, hasta ciudades lejanas como Tortosa.
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11. La Luna siempre ha sido el punto de mira de las personas que viven en la montaña.
¿Cuáles de estos elementos se ven afectados por la Luna?
1. Construcción de una vivienda
2. Hacer leña para el invierno
3. Plantar tomates y hacer mermelada
La Luna afecta a muchas de las tareas rurales: sembrar, plantar, cortar leña, labrar... Y
por lo tanto, se hace evidente la relación de la Luna con el resultado final. Pero hacer
en mermelada y en las construcciones, no interfiere.

12. Las iglesias que encontramos en el Pirineo, tienen el ábside (parte circular donde se
ubica el altar) orientadas hacia la misma dirección. ¿Cuál?




Oeste
Sur
Este

De esta manera los primeros rayos de Sol del día, entran por la pequeña ventana
central del ábside e ilumina el altar.

13. Hay un grupo que ha hecho mucho trabajo para recuperar música tradicional
aragonesa que no estaba recogida y que aporta mucha información sobre Aragón
¿Cómo se llama?
1. Celtas Cortos
2. Biella Nuey
3. Kase.O
Biella Nuey recoge temas de música tradicional aragonesa, armonizados para
acordeón, guitarra o piano, con dos y tres voces adaptadas para dulzainas, gaitas y
otros instrumentos musicales.

14. El patués es una variedad dialectal del:
1. Aragonés
2. Francés
3. Euskera
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El patués es un dialecto de transición entre el aragonés, el gascón y el catalán,
perteneciente al subbloque del aragonés oriental.
15. Las fallas del Pirineo son una fiesta que se celebra:
1. A la llegada del otoño para celebrar la castañada.
2. A la llegada de la primavera, cuando se suben los rebaños a la montaña.
3. A la llegada del verano.
Es una fiesta de fuego que se celebra en el solsticio de verano, en diferentes fechas
según el pueblo, pero por el entorno de esta fecha.

16. Las fallas fueron reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO ¿Cuantos pueblos aragoneses celebran esta tradición?




3
7
9

Los pueblos que celebran esta tradición en Aragón son: Plan, Sahún, Villarrué, Suils,
Laspaúles, Castanesa, Montanuy, Senet y Bonansa.

17. Las fallas son una tradición que han ganado un reconocimiento, en el año 2015.
¿Cuál?
1. Son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
2. Han ganado el Premio Novel de la Cultura
3. Son Reserva de la Biosfera
Según la resolución del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del
Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, del 1 de noviembre de 2015

18. Muchos de los caminos eran empedrados por:
1. Cada persona que participaba en su construcción, ponía una piedra con el
nombre de su casa.
2. Para facilitar el paso del ganado, sobre todo cuando iban cargados
3. Para evitar que entraran los jabalíes
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Las piedras, que se ponían en sentido perpendicular, se llamaban Batientes y servían
para facilitar el paso del ganado, especialmente cuando llevaban peso, y minimizar la
erosión del camino.

19. Las bordas son:
1. Las vacas que no pueden tener hijos
2. Construcciones agroganaderas que se encuentran fuera de los pueblos
3. Cabañas cerca de los huertos, para guardar las herramientas
Las bordas agroganaderas son construcciones que se utilizaban para uso ganadero,
ubicadas entre los pueblos y los pastos de la alta montaña

20. Un mariscal llamado Riego se inspiró en un baile tradicional pirenaico para crear los
himnos de Riego y posteriormente de la II República. ¿De qué población estamos
hablando?
1. Plan
2. Ansó
3. Benasque
La música del Ball de Benás, de Benasque, inspiró los himnos de Riego y de la II
República.
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Espacio compartido

1. ¿Cómo acabarías la frase? "Los cazadores...
1. …dañan el equilibrio de los animales"
2. …no deberían existir. ¡Matan animales!”
3. …son actualmente necesarios como herramienta de regulación de especies.”
La red trófica está desequilibrada y es por eso que la presencia regulada y controlada
de cazadores, es una herramienta de gestión y regulación de las poblaciones de
algunas especies.

2. ¿Quién es el máximo protector de los rebaños de ovejas, para evitar daños del oso
pardo?
1. El pastor
2. Perro mastín de los Pirineos
3. Escopeta
Actualmente los rebaños de ovejas que se protegen con la presencia de un perro de
defensa mastín de los Pirineos, garantizan minimizar el riesgo de ataque, aunque nada
tiene el 100% de la garantía que el oso pardo no se acercará.

3. ¿Cuál de estas funciones puede tener la lana de la oveja?
1. Conservante de alimentos (tipo pucheros)
2. Aislante para las casas
3. Asfalto de las carreteras
La lana de oveja puede tener muchas aplicaciones, pero una de ellas es la de aislante
para los hogares.

4. La raza de oveja "espigada" es la que:
1. Es típica de las zonas de montaña, a parte de la benasquesa y la xisqueta.
2. Tiene este nombre porque la lana hace unos dibujos como espigas de trigo
3. Esta especie no existe
Esta no es una raza existente en los Pirineos
89

5. La mayoría de las vacas que encontramos pastando en Pirineos, serán vendidas para
consumo de:
1. Leche
2. Carne
3. Productos lácteos
La carne de ternera es bien conocida, y ya hace muchos años, que las vacas lecheras
del Pirineo, fueron desapareciendo.

6. ¿Cuál de estas especies de oveja tiene los ojos y los labios pintados de negro?
1. Oveja xisqueta
2. Oveja rasa
3. Pintallada
La oveja xisqueta es blanca y destaca enormemente el entorno de los ojos, de la boca y
parte de las orejas pintada de negro. La Pintallada, no existe.

7. "En el territorio donde vive el oso pardo no se debería dejar subir los rebaños,
porque son zonas sólo para el oso pardo"
1. Mentira, el territorio se puede compartir
2. Verdad, el oso pardo es lo más importante
3. Depende de cómo haya sido el invierno
El territorio se debe poder compartir. Sólo hay que buscar las fórmulas para que sea
viable.

8. Una de las principales causa de muerte del oso pardo décadas atrás era:
1. Envenenamiento y cacerías
2. Pérdida de bosques
3. Aumento de las carreteras
El oso pardo fue totalmente perseguido en los bosques pirenaicos, hasta acabar
prácticamente con su población. La pérdida de bosques, que no es real, no es una
causa, y el aumento de las carreteras (poco importante) tampoco.

90

9. El sarrio o rebeco es de la misma familia que:
1. Los caballos
2. Las vacas
3. Los ciervos
Las vacas i los sarrios son de la familia de los bóvidos. Los ciervos son cérvidos y los
caballos de los équidos.

10. Si caminando por los bosques pirenaicos te encuentras un oso pardo, pero él no te
ha detectado...
1. ...retírate lentamente, sin correr y con silencio.
2. ...grita para que te detecte y luego marcha corriendo.
3. ...acércate y aprovecha para hacer fotos de cerca.
La primera es la mejor opción. Para conseguir una buena imagen podemos salir mal
parados, mejor que nos retiramos en silencio y luego lejos, intentamos observarlo y
disfrutarlo.

11. ¿Cuál es la época de mayor riesgo de ataque de oso a las ovejas o cabras?
1. En invierno
2. En verano, cuando están en los pastos de montaña
3. Siempre igual
El momento más delicado de posibles ataques de oso pardo a las ovejas y cabras es en
verano cuando pastura en los pastos de montaña. Es por ello que hay que prevenir con
presencia de perros de defensa: Mastines del Pirineo, por ejemplo.

12. ¿Cuál de estas especies era utilizada para hacer cestos en los pueblos de montaña?
1. Pino negro
2. Avellano
3. Rosal silvestre
El avellano ha sido utilizado enormemente para la construcción de cestos de todos
tipos y tamaños, gracias a su flexibilidad y resistencia.
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13. Los pastores siempre llevaban aceite de enebro en algún recipiente, que utilizaban
para:
1. Condimentar la comida
2. Curar el ganado
3. Beber cuando no tenían vino
El aceite de enebro se empleaba para curar el ganado, y era uno de los elementos
prácticamente imprescindible para un pastor.

14. Los pastores subían a la montaña con sus rebaños:
1. Entre la primavera y el verano
2. Bien entrado el verano, con el buen tiempo
3. En otoño, para aprovechar la hierba aún fresca
Los pastores siempre han subido a la montaña con el deshielo de la nieve, cuando el
frío ya no amenaza para encontrar hierba fresca y más económica.

15. Uno de los animales que proporcionan más daños a los huertos de los pueblos es:
1. Corzo
2. Sarrio
3. Marmotas
Los corzos, como herbívoros cercanos a los pueblos, se acercan a los huertos e intentan
saltar a él para coger alimento, todo dañando muchas de las explotaciones
particulares.

16. Si caminando por los bosques pirenaicos, de repente, nos encontramos entre una
hembra de oso pardo y sus crías...
1. Quedémonos quietos en el mismo lugar
2. Nos retiramos lentamente para que puedan juntarse
3. Gritamos para echar a la madre
Las crías es lo más importante de cualquier animal, también los humanos, por lo tanto,
no podemos nunca quedarnos en medio entre la madre y las crías.
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17. Si un rebaño de ovejas es atacado por un oso pardo...
1. Afecta sólo a la oveja que haya atacado
2. Afecta también a otras ovejas, debido a los efectos secundarios (estrés,
caídas...)
3. Es imposible que ataque a un rebaño de ovejas
El ataque a un rebaño es un riesgo que ningún prevenir con perros de defensa, pero
que hay que contemplar porque si se da el caso, termina afectando a más de una oveja.

18. Si vemos el oso a una distancia grande y él no nos ha detectado:
1. Intentamos que nos detecte moviendo ramas o tirando piedras
2. Nos acercamos el máximo, con cuidado, para poder hacer algún vídeo de
cerquita
3. Disfrutémoslo, observémoslo, hacemos fotos... en silencio.
La mejor opción es observarlo de lejos, sin que él sepa que somos y sin alterarlo, al
igual que con toda la fauna salvaje.

19. Los apicultores con frecuencia suben las colmenas de abejas en primavera para
obtener buena miel. ¿Cuál es la mejor estrategia para evitar que el oso se la coma?
1. Poner cámaras de control
2. Poner hilos eléctricos
3. Poner alarmas sonoras por el movimiento
Los hilos eléctricos por ahora son la mejor solución, aunque no es garantía máxima, ya
que el oso pardo siempre se las ingenia.
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20. Si caminamos por un camino estrecho y nos encontramos un oso pardo cara a
cara...
1. Quedémonos quietos en medio del camino, él es más ágil y buscará lugar para
marchar.
2. Nos apartamos suavemente, para que pueda marchar por el lugar más
cómodo.
3. Nos agachamos como uno seta y llamamos fuerte para que alguien nos ayude.
Él no querrá atacarnos, pero no debe sentirse acorralado. Por lo tanto, dejamos el paso
libre para que pueda huir libremente.
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HÁBITAT PIRENAICO

1. ¿Cuál de estas especies del Pirineo tiene la hoja acicular (en forma de aguja)?
1. Pino negro
2. Pino blanco
3. Haya
El pino carrasco y el pino negro tienen las hojas aciculares, pero el primero no es una
especie pirenaica.

2. El habitat del Oso Pardo en el Pirineo, es un espacio donde también podemos
encontrar:
1. Zorros, tejones y liebres
2. Zorros, mofetas y ardillas
3. Marmotas, castores y liebres
En el Pirineo no viven ni mofetas ni castores, que a menudo son confundidos por
tejones en el primer caso, y nutrias en el segundo.

3. De estas especies, cuál de ellas estaría en la parte más alta de la cadena alimentaria?
1. Zorro
2. Ciervo
3. Águila real
En la parte más alta de la cadena alimentaria o red trófica, encontramos los grandes
depredadores, que pueden comer los demás animales que tienen debajo.
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4. ¿Cuáles de estos animales es más importante para un buen equilibrio en el hábitat
del oso pardo: Escarabajo - Zorro - Buitre - Corzo - Abeja.
1. La abeja, porque poliniza las flores y permite vivir a las otras especies.
2. Ninguno, todos son imprescindibles
3. El Buitre, porque se come los animales muertos y cierra el ciclo
En un hábitat es importante que haya todos los elementos de la cadena alimentaria.
Así, los animales que se mencionan, todos son igual de importantes. Lo ideal es que
todos los hábitats haya depredadores, herbívoros, carroñeros... y no falte ningún
representante.

5. ¿Cuáles de estos alimentos son ejemplos de la dieta de otoño del oso pardo?
1. Miel
2. Hayuco (frutos del haya)
3. Insectos
Todos ellos son alimentos del oso pardo, pero los hayucos son un fruto concretamente
de otoño.

6. ¿Cuál de estos árboles es el menos representativo del territorio donde vive el oso
pardo?
1. Pino blanco
2. Haya
3. Roble
El pino blanco está asociado al piso basal y montano de las áreas mediterráneas. Por lo
tanto, es el árbol que está menos asociado al oso pardo. El haya y el roble permiten al
oso pardo tener buenos frutos en otoño.

7. ¿Cuáles de estos animales pirenaicos comen piñas?
1. Pito negro
2. Castor
3. Musaraña
El Castor no es un animal pirenaico. El Pito negro come muchas piñas, picoteándolas.
La musaraña come insectos.
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8. Una especie endémica de los Pirineos es aquella que no vive en ningún otro lugar
del mundo. ¿Cuál de estas especies lo es?
1. Tritón Pirenaico
2. Urogallo
3. Búho Pirenaico
El Tritón Pirenaico no lo encontramos en ninguna otra parte del mundo, fuera de los
Pirineos. El Urogallo y el Búho Pirenaico también tienen poblaciones fuera del Pirineo,
como es el caso de la Cordillera Cantábrica.

9. ¿Cuál de estos animales tiene los cuernos más grandes?
1. Hembra de ciervo adulta
2. Macho de rebeco adulto
3. Macho de gamo adulto
Las hembras de ciervos no tienen cuernos. Los rebecos tienen tanto machos como
hembras, pero los gamos machos las tienen más grandes.

10. ¿Cuáles de estos animales puede hibernar todos los meses de frío?
1. Tejón
2. Marmota
3. Garduña
La Garduña no hiberna. El Tejón sólo se esconde los días de frío más intenso. La
Marmota puede esconderse durante un período más largo, de aquí en viene la
expresión de ¡"Duermes como una marmota"!

11. ¿Cuál de estas especies tiene un pelo vacío por dentro?
1. Oso pardo
2. Corzo
3. Zorro
El corzo tiene el pelo de invierno vacío por dentro (como un macarrón), que actúa como
una cámara de aire para mantener la temperatura.
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12. Si encontramos un excremento en uno de los bosques pirenaicos, que tiene forma
de oliva ¿De cuál de estos animales podría ser?
1. Zorro
2. Gineta
3. Gamo
Como animal herbívoro, el Gamo hace unos excrementos con forma redondeada, a
diferencia de los animales carnívoros como el Zorro o la Gineta, que dejan rastros
frecuentemente alargados.

13. ¿Cuál de estas especies pirenaicas NO se ha reintroducido nunca?
1. Marmota
2. Oso pardo
3. Perdiz blanca
La Marmota fue reintroducida desde Francia. El oso pardo también en 1996 se inicia el
proceso de reintroducción. La Perdiz Blanca no se ha reintroducido nunca, aunque se ha
trabajado y se está trabajando para su conservación.

14. El oso pardo es una especie paraguas y, por tanto, protegiéndolo, estamos
protegiendo a muchas otras especies. ¿Cuáles de estas especies podrían servir como
especie paraguas?
1. El lobo
2. El tritón pirenaico
3. La golondrina cola-blanca
Las especies paraguas han de ser emblemáticas, deben requerir un espacio grande
para vivir y normalmente están ubicadas en la parte alta de la cadena alimentaria.

15. ¿Cuál de estas especies es un "ungulado" pirenaico?
1. Oso pardo
2. Corzo
3. Zorro

98

Los ungulados son aquellos animales que marcan una huella con pezuña. A diferencia
de los plantígrados, como el oso pardo, que marcan toda la planta del pie o de la
mano.
16. En el caso ficticio que los depredadores del Pirineo cogieran una enfermedad y se
murieran ¿A qué animales afectaría?
1. Al sarrio que no será depredado
2. Al quebrantahuesos, que tendrá carroña para comer
3. A todos los animales del Pirineo
La red trófica es un rompecabezas que debería estar en equilibrio. Si desaparece, un
gran depredador, afectará absolutamente a todas las especies, de herbívoros,
depredadores, vegetación...

17. ¿Cuál de estos animales hace los excrementos redondeados?
1. Zorro pequeño
2. Sarrio
3. Oso pardo
El Rebeco como animal herbívoro, hace las heces redondeadas, a diferencia del resto.

18. ¿Cuál de estas especies tiene el limbo de su hoja con forma triangular?
1. Abeto
2. Nogal
3. Abedul
El abeto tiene la hoja acicular, el nogal la tiene compuesta con los folíolos ovalados, y
el abedul la tiene en forma triangular y con el margen doble dentado.
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19. ¿Cuál de estas es la principal causa del desequilibrio actual de la red trófica
pirenaica?
1. Demasiadas construcciones y carreteras
2. Falta de grandes carnívoros
3. Demasiados jabalíes
Actualmente hay un exceso de animales herbívoros en general, ya que falta la figura
establecida y estable de un gran depredador que ayude a regular estas poblaciones.

20. En los ríos donde el oso pardo bebe agua, vive un mamífero pequeño, indicador de
aguas limpias y nada conocido. ¿Cómo se llama?
1. Desmán de los Pirineos
2. Tritón pirenaico
3. Rata de agua
La rata desmán es un bioindicador de buena calidad del agua, ya que come unos
macroinvertebrados acuáticos que, al mismo tiempo, también son bioindicadores.
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ÓS BRU

1. ¿Cuál de estos alimentos le apasiona más al Oso Pardo, y es capaz de ingeniárselas
de cualquier manera de poder acceder?
1. Insectos
2. Ovejas
3. Miel
Los apicultores que suben las colmenas de abejas en el territorio del oso pardo
necesitan protegerlas bien, porque con el olor que hace la miel, el Oso Pardo intentará
de cualquier manera poder acceder ¡Aunque estén protegidas con hilos electrificados!

2. ¿Cuántos años pueden vivir normalmente los osos en la naturaleza?
1. Entre 20 y 25 años
2. Entre 25 y 30 años
3. Más de 30 años
La esperanza de vida de los osos varía mucho si hablamos de los que viven en la
naturaleza o los osos que viven en centros de fauna, donde el acceso a la alimentación
y los cuidados les ayudan a vivir muchos más años.

3. ¿Cuál fue la última hembra pirenaica de oso pardo que ha vivido en nuestro Pirineo?
1. Cannelle
2. Caramelles
3. Melva
Cannelle fue cazada en 2004 y con ella murió la última hembra pirenaica.

4. ¿Cuál es el nombre científico del oso pardo?
1. Ursus arctos
2. Ursus pirinencus
3. Ursa minor
El nombre científico nos permite tener una nomenclatura internacional para cada
especie y subespecie. El género del oso pardo es Ursus y la especie Arctos Arctos.
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5. ¿Qué tienen en común el oso pardo y el tigre?
1. Que son totalmente carnívoras
2. Que han sido reintroducidas
3. Que son especies paraguas
Las especies paraguas son aquellas, mediante su conservación consiguen la
conservación de muchas especies tanto vegetales como animales.

6. ¿Cuáles de estos es el nombre del macho de Oso Pardo que ha tenido más hijos en
el Pirineo?
1. Pyros
2. Nere
3. Pelut
Las dos primeras hembras introducidas desde Eslovenia ya venían embarazadas de él, y
el año siguiente cuando llegó al Pirineo, continuó teniendo hijos cada año, incluso, con
sus hijas, nietas o bisnietas.

7. La dieta del oso pardo es:
1. En gran parte vegetariana
2. En gran parte carnívora
3. Totalmente carnívora
El 75-80% de la dieta del oso pardo es de origen vegetal, especialmente frutos que
encuentra en su territorio.

8. ¿Cuántos dedos tiene el oso pardo en cada pie?
1. Cuatro
2. Cinco
3. Seis
El oso pardo es un plantígrado, de modo que cuando camina lo hace poniendo toda la
planta del pie y de la mano, mostrando los cinco dedos que tiene cada una de las
huellas.
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9. ¿Cuáles de estos osos pirenaicos son hermanos?




Medved y Caramelles
Hyvala y Plume
Nere y Fifonet

Mellba fue la segunda hembra liberada en 1996. Capturada en Eslovenia el 5 de junio
de 1996 fue trasladada seguidamente los Pirineos centrales y liberada a Melles. Vino
preñada de Eslovenia y tuvo 3 cachorros en enero de 1997: el macho Boutxy, la hembra
Caramelles y Medved, del que no se conoció ni el sexo ni la ascendencia.

10. La hibernación del oso pardo:
1. Depende de la cantidad de nieve que haya
2. Comienza el día 1 de noviembre
3. Dura 3 meses y 2 semanas
El proceso de hibernación es necesario pero puede modificarse la duración en función
de la cantidad de nieve que haya y, por tanto, la dificultad al acceso de alimentos como
frutos.

11. ¿Cuál es el nombre del macho liberado en el año 2016 desde Eslovenia?
1. Goiat
2. Pyros
3. Fifonet
Goiat es el macho que se liberó la primavera de 2016. Pyros fue el primer macho
liberado en 1997 y Fifonet, uno de los machos hijos de Caramelles.

12. ¿Cuáles son los sentidos más desarrollados del oso pardo?
1. Olfato y oído
2. Olfato y vista
3. Vista y oído
El oso pardo tiene el sentido de la vista poco desarrollado, por lo que el olfato y el oído
se han desarrollado enormemente siendo, sin lugar a dudas, los sentidos más potentes
de esta especie.
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13. Quina población conocida de Oso Pardo hay en el Pirineo?
1. Más de 20 individuos
2. De 20 a 40 individuos
3. Más de 40 individuos
Desde la introducción en el año 1996 la población ha ido aumentando, poco a poco,
pero a buen ritmo, a pesar de las muertes que ha habido. Actualmente (año 2018) el
equipo de seguimiento tiene identificados 43 ejemplares en un área de 4.900 km entre
Catalunya, Aragón, Navarra y Francia.

14. Un macho adulto y bien alimentado del Pirineo, cuando puede llegar a pesar?
1. 15 kg
2. 125 kg
3. 250 Kg
El peso del oso pardo depende mucho del espacio donde vive, por lo que hay lugares
del mundo donde los osos pardos pesan mucho más que en el Pirineo, como en el caso
de los osos de Alaska que pueden alcanzar los 700 kg.

15. ¿Una hembra de oso pardo puede tener hijos con su padre?
1. Sí
2. No
Las hembras se pueden reproducir con su padre, abuelo, bisabuela... Siempre y cuando
tanto macho como hembra estén en edad reproductora.

16. Cuántas crías pueden tener como máximo las hembras del Pirineo?
1. Dos
2. Tres
3. Cuatro
Las hembras pueden tener un máximo de tres crías bianualmente, ya que desde el
momento que tienen crías hasta que pueden volver a embarazarse pasarán dos años.
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17. Una osa hembra puede tener hijos de diferentes padres en la misma temporada?
1. Si
2. No
3. Depende de la edad de la hembra
Los machos y las hembras pueden copular con individuos diferentes, de modo que una
hembra puede quedarse embarazada de diferentes machos.

18. El oso pardo no sólo vive en el Pirineo. ¿Cuántos individuos en viven actualmente
en todo el mundo?
1. Menos de 3.000
2. De entre 200.000 y 250.000
3. Más de 3 millones
El oso pardo puede habitar en numerosos habitados de todo el mundo, desde lugares
semidesérticos, hasta zonas de tundra ártica. Es por eso que su población actual es
muy extensa, aunque el Pirineo hemos tenido que hacer una reintroducción.

19. ¿En qué estación del año tienen las crías las hembras de oso pardo?
1. Verano
2. Primavera
3. Invierno
El invierno es el momento en el que las hembras tienen el parto, y se quedan en el
osario para amamantar a las crías con su leche más que nutritiva. De este modo, con la
llegada del buen tiempo, las crías ya podrán empezar a moverse, correr y jugar con los
hermanos.

20. ¿Quién necesita más territorio, el macho o la hembra de oso pardo?
1. La hembra
2. El macho
Los machos se desplazan muchísimo, cambian de valle en un santiamén, hoy están en
un lugar y al día siguiente están a muchos kilómetros lejos.
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Annex 5
Parts d’una flor
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Annex 6
Parts d’una poma i una flor
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Annex 7
El meu tros de bosc (Primària)
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Mi trozo de bosque

Nombre común:

Nombre científico:

Fecha de observación:

Lugar de observación:

Dibujo
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Nos hacemos preguntas
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Annex 8
El meu tros de bosc (Infantil)

113

MI TROZO DE BOSQUE

DIBUJO
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Annex 9
Plantes i animals identificats
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Cisne BRUNO

Lagartija
Roquera IKER

Cantharis
pellucida IKER

Abeja - IKER

Mariposa
apolo

Lagarto
verde
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Anthocharis
euphenoides
macho

Ova de
Zerynthia
rumina

Carbonero
común

Ánade real

Doncella
oscura - TEO

Avellano IKER
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Fresno BRUNO

Diente de
león - ASIER

Fragaria
(fresa) ASIER

Clavelina de
los cartujos ASIER

Hierba de
ballesteros DASHA

Gamón
blanco DASHA
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Retama
negra DASHA

Arrocetas IKER

Doradilla IKER

Primula x
polyantha
mill - MARTÍ

GlobulariaMARTÍ

Orégano
común - TEO
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Lechetrezna
macho - TEO

Hierba
lechera o
polígola TEO

Boj - TEO

Rubia
peregrina o
silvestre TEO

Salvia de los
prados- TEO

Cuernecillo
grande - TEO
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Hierba de la
trinidad UXÍA

Hierba de
San José o
Primavera UXÍA

Corona de
rey - UXÍA

Euphorbia
cyparissias L.
- UXÍA

Pampajarito
o pimienta
de muros UXÍA

Dianthus
armeria ASIER
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Annex 10
Mural “On viuen?”
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Annex 11
On viuen?
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Urogallo

Quebrantahuesos

Sarrio

Oso Pardo

Garduña

Cisne Vulgar

Ratón de bosque

Buitre Leonado

Pájaro carpintero

Fraile

Ardilla

Acerina
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Tritón pirenaico

Nutria

Gusanos

Rana pirenaica

Lagarto verde

Víbora aspid

Salamanquesa
común

Abejorro Común

Mariposa apolo

Caballito del
diablo azul

Carbonero

Galapago
europeo
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Androsace
cylindrica

Abeto

Diente de león

Boj

Lavanda

Ortigas

Roble

Brecina

Pino negro

Olmo de
montaña

Tejo

Acebo
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Desmán de los
pirineos

Topos
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Annex 12
Desplegable “Coneix i sent el teu
entorn”
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Desplegable (lectura)

Desplegable per a imprimir
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Annex 13
Fotos sessions
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Fotos de les diferents sessions
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Annex 14
Pòster
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Pòster “Coneix i sent el teu entorn”

134

