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El dossier per a la descoberta del parc Nou del Prat de 
Llobregat és un recurs educatiu de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona elaborat en col·laboració amb l’Ajuntament 
del Prat, que té l’objectiu de donar a conèixer els valors 
ambientals del parc i la importància de la implicació de les 
persones en la conservació de l’entorn.

Està adreçat al cicle mitjà de primària i adaptat als 
continguts curriculars de l’àmbit de coneixement del medi 
(àrees de coneixement del medi natural i de coneixement 
del medi social i cultural).

Els alumnes es converteixen en petits naturalistes per 
conèixer la vegetació, els ocells, els invertebrats, el paper 
ambiental dels parcs en l’entorn urbà... tot observant
i experimentant en aquest parc situat dins del delta
del Llobregat.

També es proposen un seguit d’activitats per fer a l’aula, 
abans i després d’anar al parc, per aprofundir en altres 
temes relacionats.
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Objectius generals 
• Descobrir de manera activa alguns dels valors ambientals
 del parc Nou.
• Donar a conèixer la biodiversitat present al parc.
• Acostar els infants a les plantes i animals tot observant-ne
 les característiques i particularitats.
• Reflexionar sobre la importància de la implicació de les   
 persones en la conservació de l’espai públic.

Presentació 
La Xarxa de Parcs Metropolitans és un conjunt d’espais públics 
de referència ciutadana, que completa el cinturó verd de les 
ciutats de manera propera i quotidiana, i fa un important paper 
entre les petites places i jardins urbans i els grans sistemes 
naturals. Són indrets de gran vàlua tant pels valors naturals, 
ambientals i paisatgístics, com per la important funció social que 
desenvolupen.

Des dels seus inicis, durant els anys setanta del segle XX, la Xarxa 
de Parcs Metropolitans no ha parat de créixer. Actualment la 
formen 41 parcs, repartits en 28 municipis, amb una superfície 
total de més de 225 hectàrees. En funció de l’origen i la situació 
es pot parlar de tres tipologies bàsiques de parcs: parcs integrats 
als nuclis urbans, parcs associats a zones forestals i jardins 
botànics i històrics. Aquests últims són indrets valuosos i fràgils, 
creacions úniques, que formen part de la història de pobles i 
ciutats. Actualment hi ha sis jardins històrics que formen part 
de la xarxa de parcs: la Molinada, Can Vidalet, Torreblanca, Can 
Mercader, Can Solei i Ca l’Arnús i el Jardí Botànic Històric.

Respecte de la vegetació, cal esmentar la presència d’arbres 
catalogats d’interès local. Aquests exemplars destaquen per 
les dimensions, la història, la raresa botànica o les qualitats 
estètiques, i mereixen una protecció especial que n’asseguri 
la conservació. Per conservar aquesta vegetació i els parcs 
en general és fonamental donar a conèixer l’existència i la 
importància d’aquests espais i fer-ne possible la descoberta.

Amb aquesta voluntat neix el dossier educatiu Coneguem el 
parc Nou, una eina adreçada a mestres i alumnes que ha de 
permetre apropar els infants al parc, alhora que es converteix 
en un recurs didàctic per poder treballar dins del marc escolar 
diferents aspectes relacionats amb les plantes, la fauna i els valors 
ambientals dels parcs, entre d’altres.

Si voleu més informació sobre la Xarxa de Parcs Metropolitans, 
consulteu el web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
www.amb.cat/parcs

Dossier del mestre. Coneguem el parc Nou

1 Com arribar al parc: www.amb.cat/parcs
2 Descarregable als webs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’Ajuntament del Prat.

Fitxa didàctica
• Àmbit curricular: coneixement del medi natural, social i cultural.
• Nivell educatiu: cicle mitjà de primària.
• Lloc de realització: parc Nou (El Prat de Llobregat).1 
• Estacionalitat: tot l’any. 

Característiques de l’activitat
• Tipus: treball de camp i a l’aula.
• Descripció: visita al parc Nou i activitats a l’aula. La visita s’inicia  
 amb la descoberta dels diferents tipus de vegetació del parc i de  
 la fauna associada a cada indret, amb especial atenció als ocells.
 També es treballen aspectes relacionats amb els valors ambientals 
 dels parcs. Les activitats prèvies a la sortida tenen com a objectiu  
 conèixer el parc, així com situar-lo en l’entorn urbà que   
 l’envolta. I les activitats posteriors pretenen profunditzar en   
 aspectes de les activitats desenvolupades durant la visita.
• Material individual: dossier educatiu,2 llapis i goma.
• Material col·lectiu per a la sortida: mocadors de paper, lupes,
 binocles, guia d’ocells, reproductor de música amb altaveu
 i càmeres fotogràfiques. 
• Material col·lectiu per a les activitats a l’aula: una cartolina, un  
 retolador, sis tapes de pots de vidre i dos termòmetres exteriors.
• Durada: 2 hores (adaptable, en funció de la quantitat d’activitats  
 que es vulguin realitzar al parc) i treball a l’aula.
• Activitat monitoritzada: el mestre pot dur a terme l’activitat
 de manera autoguiada o es pot fer amb un monitor o educador
 ambiental (consulteu a l’AMB o a l’Ajuntament del Prat de Llobregat).
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Dossier del mestre. Coneguem el parc Nou

Continguts curriculars
Àmbit de coneixement del medi

Competències bàsiques

Dimensió món actual  

Competència 1  
• Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca  
 de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

Competènca 3  
• Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves  
 representacions per situar-s’hi i desplaçar-se.

Competènca 4  
• Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors
 socials i naturals que els configuren per tal de valorar les
 actuacions que els afecten.

Dimensió tecnologia i vida quotidiana

Competència 10  
• Utilitzar aparells de la vida quotidiana de manera segura
 i eficient. 
 
Competènca 12  
• Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics,
 per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just
 i solidari.

 

 Segons DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació
 dels ensenyaments de l’educació primària.

Continguts comuns de l’àmbit
de coneixement del medi 
• Realització d’un treball d’investigació a partir de qüestions
 i problemes de l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu i   
 a partir de l’experimentació i l’ús de diferents fonts d’informació  
 i de les tecnologies digitals.
• Cerca i contrast d’informació en diferents suports.
• Utilització dels mecanismes de la participació activa,
 la cooperació i el diàleg en la construcció de tasques comunes
 i en la resolució de conflictes.

Continguts de l’àrea de coneixement
del medi natural 
Iniciació a l’activitat científica
• Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques,  
 i la construcció de respostes coherents amb el coneixement científic.
• Ús de les funcions del maquinari específic de ciències (càmera  
 fotogràfica, lupes).

El món dels éssers vius
• Caracterització de la funció de nutrició en alguns animals.
• Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació
 de plantes i d’animals i relacionar-los amb els seus hàbitats.
• Classificació dels diferents grups d’animals i plantes de l’entorn  
 proper. Ús de claus dicotòmiques senzilles.
• Interès per l’observació, cura i protecció d’animals i plantes
 de l’entorn proper, i prevenció dels possibles riscos.

Matèria i energia
• Valoració del soroll i la contaminació acústica.

El món que ens envolta
• Localització de les formes de relleu i accidents geogràfics més  
 rellevants de l’entorn.
• Ús de plànols i mapes senzills de l’entorn i aplicació de tècniques  
 d’orientació.
• Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades
 a l’ús sostenible de l’entorn.
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Disseny del material
 
Per tal de desenvolupar l’activitat existeixen dos materials específics:

Dossier educatiu
Guia per a la descoberta del parc i el desenvolupament 
de les activitats.

Dossier del mestre
Guia amb les indicacions per al bon 

funcionament de l’activitat, així com les orientacions 
didàctiques i metodològiques.

Els dossiers es poden descarregar i imprimir en format
llibret, des dels webs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
i de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Temporalització
L’activitat consta de tres moments diferents, que s’identifiquen
al dossier educatiu amb un pictograma:

Abans de la visita al parc
Sessió de 45-50 minuts per presentar el material didàctic, 
contextualitzar la visita al parc i fer les activitats prèvies. 

Durant la visita al parc
Sessió de 2 hores aprox. adaptable. 

Després de la visita al parc
Dues hores per reforçar i aprofundir en els continguts 
treballats al parc.

Dossier del mestre. Coneguem el parc Nou
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Descripció de les activitats

Abans de la visita al parc
Es recomana tractar aspectes concrets de la sortida 
(mitjà de transport, material que cal portar, normes de 
seguretat i respecte vers l’entorn) i copsar quin és el grau 
de coneixement de l’espai per part dels infants: quin ús 
en fan, quina visió tenen del parc... i així poder avaluar 
com ha canviat la imatge sobre aquest indret arran de 
l’activitat. Per conèixer el parc Nou : www.amb.cat/parcs

S’anima els alumnes a convertir-se en petits naturalistes 
tot fent referència a la introducció del dossier sobre què 
significa i com han d’anar preparats

Una mica d’història
Dossier educatiu, pàg. 8-9

Per començar llegim la introducció històrica,  que ens 
permet presentar alguns aspectes que serviran 
per a la visita al parc.
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On anem? 
Dossier educatiu, pàg. 10-11

Treballem la situació geogràfica del parc a partir del plànol 
del terme municipal del Prat de Llobregat i hi situem alguns 
elements d’interès propers.

Introduïm el coneixement del delta del Llobregat i la seva 
formació, utilitzant el concepte de mosaic per tal d’explicar la 
gran diversitat paisatgística que trobem a la zona. Expliquem les 
diferències entre els espais naturals, els espais agraris i l’espai 
urbà, així com la presència de grans infraestructures i l’impacte 
paisatgístic i ambiental que causen a la zona.

La pollancreda
Dossier educatiu, pàg. 14

La primera tipologia d’arbre que trobarem al parc, i un dels més 
característics, és el pollancre.

Plantegem una recerca d’informació relacionada amb la 
caracterització de l’arbre (alçada, color i textura de l’escorça, 
fruit, forma i tipus de fulla, usos...) per tal de respondre les tres 
preguntes que es formulen en aquest apartat i la identificació 
que es farà durant la visita al parc.

Pollancre
Populus nigra 

Arbre de fulla caduca de fins a 30 m. 
Escorça grisa blanquinosa i llisa al principi, 
que s’arruga longitudinalment, amb unes 
costelles negres amb bonys que simulen 
tumors.

Les fulles són alternes, d’un color verd 
lluent. Són ovades, triangulars o amb 
forma de rombe, sense pèls. El pecíol és 
llarg i aixafat.

Dossier del mestre. Coneguem el parc Nou

Parc Nou

1. L’Aeroport
2. El nucli urbà del Prat
3. Espais naturals del Delta
 del Llobregat
4. La platja del Prat
5. Zona agrícola
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Animals que passen desapercebuts 
Dossier educatiu, pàg. 34-35

Per introduir la fauna que podem trobar al parc, parlem dels 
insectes, un grup d’animals que sovint provoquen un cert recel 
entre els infants. Presentem també el concepte de testing de 
biodiversitat i l’activitat que es farà al parc.

Aquesta activitat pot ser un punt important per a la motivació 
dels infants vers l’activitat. 

Els insectes són una peça clau de la cadena tròfica:
• Són la forma de vida predominant en nombre d’espècies
 a la Terra (n’hi podria haver de sis a deu milions).
• Han colonitzat amb èxit tots els ambients tret dels mars. 
• Són, a més de molt diversos, extremament abundants:
 s’estima que hi ha 200 milions d’insectes per cada ésser humà.

També són molt importants per als humans:
• Insectes pol·linitzadors. La funció de pol·linització dels insectes 
 s’aprofita a l’agricultura, ja que permet la producció de molts 
 cultius i moltes espècies hortícoles i fruiteres.
• Insectes que transmeten malalties. Algunes espècies d’insectes 
 hematòfags són vectors de malalties infeccioses, com el 
 paludisme, la malaltia de la son, la febre groga i el dengue.
• Plagues per a l’agricultura. Existeixen aproximadament 5.000 
 espècies d’insectes que s’alimenten tant de les fulles com de 
 les tiges, arrels, flors i fruits de les espècies conreades. 
• Insectes com a aliment per a les persones. Els insectes poden 
 ser una important font de proteïnes i en algunes zones del 
 planeta es consumeixen normalment.

12

Els parcs urbans ens aporten beneficis 
Dossier educatiu, pàg. 43

Per finalitzar les activitats prèvies treballem la importància
del verd urbà per a les persones i les ciutats. Cal esbrinar quines 
afirmacions són certes i quines no i raonar les respostes:

v

v

v

v

v

v

v

f

f

• Les plantes a la ciutat són productores d’oxigen i absorbeixen   
 partícules i elements químics contaminants, i milloren així la   
 qualitat de l’aire que respirem.

• L’existència de moltes plantes afavoreix la presència d’animals
 que no poden viure a altres indrets de la ciutat, i per això fan   
 augmentar la biodiversitat.

• Les plantes disminueixen les molèsties causades pel soroll,
 ja que poden actuar com a pantalla i esmorteir-lo.

• La presència de plantes fa augmentar la temperatura
 i provoca l’evaporació de l’aigua. 

• El parc és un espai comú d’esbarjo, de relació i d’activitats
 de lleure. 

• Els parcs ajuden a disminuir l’estrès i a augmentar el benestar. 

• Les plantes ens aporten humitat a l’atmosfera gràcies
 al procés d’evapotranspiració de les fulles. 

• Les plantes afavoreixen la presència de virus i microbis
 perjudicials per a la salut.

• Els arbres proporcionen ombra, regulen la radiació solar
 que arriba al terra i suavitzen la temperatura de l’ambient.



Plànol del parc
Dossier educatiu, pàg. 12-13
Ens situem al parc amb l’ajuda del plànol.
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Durant la visita al parc
La visita comença a l’entrada propera al canal del parc. 
Introduïm la importància d’un espai verd com aquest per
a la ciutat del Prat, la seva proximitat als espais naturals
del delta del Llobregat, i recuperem els continguts 
treballats amb anterioritat a l’aula sobre
la importància del verd urbà.
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La pollancreda 
Dossier educatiu, pàg. 15

Recordem el que ja hem treballat a l’aula referent a aquests 
arbres i ens disposem a fer l’observació de les seves fulles.

Cal destacar la variabilitat de la forma de la fulla que poden 
presentar els pollancres presents al parc, ja que n’existeixen tres 
varietats diferents, la més habitual de les quals és l’anomenat 
pollancre gavatx (Populus nigra var. italica). La forma de la fulla, 
doncs, pot ser triangular o romboïdal. El marge de la fulla és 
serrat, el pecíol és llarg i el color és verd.

La pineda 
Dossier educatiu, pàg. 16-17

Ens situem en una zona del parc on podem observar fàcilment 
les dues espècies de pi: el pi pinyer i el pi blanc. Per exemple, a la 
zona de pícnic propera al bar. Cal preveure que al parc existeix 
una tercera espècie de pi, el pi insigne, fàcilment identificable ja 
que les seves acícules es troben agrupades de tres en tres. 

Pi pinyer
Pinus pinea

Arbre robust que pot arribar als 30 m 
d’alçària, amb capçada en forma de para-sol. 
Tronc dret, amb escorça gruixuda, de color 
bru grisenc, profundament esquerdada, que 
es desprèn en grans plaques. Fulles aciculars, 
de color verd clar, una mica rígides i 
punxants, de 10-20 cm, agrupades en parells. 
Pinyes de mida gran, ovals o globoses, de 
color bru vermellós amb grans pinyons. 

Pi blanc
Pinus halepensis

Arbre de fins a 20 m d’alcària. Tronc dret, 
a vegades tortuós, d’escorça cendrosa o 
blanquinosa, que amb els anys s’esquerda i 
es torna de color marró vermellós. Capçada 
arrodonida i irregular, de forma cònica en 
els exemplars joves. Fulles aciculars, de color 
verd clar, agrupades en parells. Nombroses 
pinyes allargades de 5 a 12 cm de longitud.  

La vegetació deltaica del parc
Dossier educatiu, pàg. 18-19

En aquest punt recuperem el que s’ha treballat abans de la 
visita al parc sobre la situació del parc Nou dins del delta del 
Llobregat, i introduïm la presència d’algunes espècies vegetals 
pròpies de les zones humides i destaquem la relació directa que 
tenen amb l’aigua.

No sempre trobarem a la zona de vegetació deltaica (vegeu el 
plànol del parc) totes les espècies que apareixen al dossier, però 
ens permet donar a conèixer les espècies deltaiques més típiques, 
identificar-les a zones properes al parc o fins i tot fer una feina 
posterior a l’aula que ens permeti aprofundir en el coneixement 
d’aquestes espècies vegetals.

Lliri groc
Iris pseudacorus

Jonc agut
Juncus acutus

Canyís
Phragmites australis

Boga
Typha sp.
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Alguna cosa es mou entre els pollancres 
Dossier educatiu, pàg. 22-23

Treballem l’escolta a la natura mitjançant el cant de quatre 
espècies d’ocells: la cadernera, el gafarró, el pit-roig i la merla.

Per tal de captar l’atenció dels infants realitzem un joc en 
què, després d’escoltar els reclams d’aquestes quatre espècies 
(identificant alhora a quins ocells pertanyen), els infants 
hauran d’indicar les espècies d’ocells que aniran escoltant
en diferent ordre.

Per obtenir el cant d’aquestes quatre espècies d’ocells consulteu 
l’apartat final del dossier, Més informació. 

Observem els ocells 
Dossier educatiu, pàg. 20-21

Al llarg de la visita al parc es poden descobrir diferents espècies 
d’ocells, ja sigui observant-les a ull nu, amb binocles o bé 
identificant-ne el cant. En aquesta doble plana hi ha algunes de 
les espècies comunes que es poden trobar al parc.

Cal tenir en compte que els ocells il·lustrats són un recull de les 
espècies que podem trobar al llarg de l’any, malgrat que moltes 
no coincideixen en el temps a la zona.

Per complementar la informació sobre els ocells és interessant 
disposar d’alguna guia d’ocells, ja sigui en format paper o en 
línia, i material òptic. A l’apartat Més informació d’aquest 
dossier podreu trobar-ne alguns recursos.

18
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Cotxa fumada
Phoenicurus 

ochruros

Pit-roig
Erithacus
rubecula

Merla
Turdus
merula

Estornell
Sturnus vulgaris

Cadernera
Carduelis
carduelis

Oreneta
cuablanca

Delichon urbicum

Gavina vulgar
Chroicocephalus ridibundus

Esplugabous
Bubulcus ibis

Falciot negre
Apus apus

Oreneta vulgar
Hirundo rustica

Pardal comú
Passer

domesticus

Alosa
Alauda
arvensis

Tudó
Columba palumbus

Puput
Upupa epops

Cuereta blanca
Motacilla alba

Gafarró
Serinus serinus

Xoriguer
Falco tinnunculus

Garsa
Pica pica

Pinsà
Fringilla coelebs

Titella
Anthus pratensis



Uns veïns molt sorollosos 
Dossier educatiu, pàg. 28

L’alliberament d’espècies invasores en el medi natural i en els 
nostres parcs comporta un problema per a la biodiversitat, ja 
que signifiquen un greu factor de desequilibri ecològic. Un clar 
exemple d’aquestes espècies és la cotorreta de pit gris.

Cotorreta de pit gris o argentina
Myiopsitta monachus

És una espècie exòtica que ha colonitzat 
àmpliament l’àrea metropolitana de 
Barcelona a causa de la importació i posterior 
alliberament (voluntari o no) d’exemplars. 

Nien en grup i construeixen unes grans estructures a partir
de branques entrelligades, ja sigui a sobre de palmeres
o altres arbres.

Mengen llavors, fruits de diversos arbres, fins i tot glans d’alzina, 
dàtils, fulles i borrons. També s’ha observat la depredació sobre 
ocells petits com ara mallerengues o pollets de merla.

Els nius que poden suposar un problema de seguretat per les 
seves dimensions o situació són retirats i els exemplars vius o ous 
que es troben a l’interior són portats a un centre de recuperació 
de fauna.
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A les mallerengues els agrada
viure a la pineda
Dossier educatiu, pàg. 24-25

Destaquem la importància de les mallerengues com a ocells 
forestals i insectívors que acostumen a viure a les pinedes 
(malgrat que no exclusivament) i els beneficis que comporten en 
el control de plagues d’insectes.

Les mallerengues també ocupen amb facilitat les caixes niu que 
observem a la pineda, ja que a la natura fan nius a les cavitats 
dels arbres o a les roques, espais molt escassos als parcs urbans.

Durant l’activitat s’identifiquen algunes caixes niu col·locades
als arbres. 

Les caixes niu que observem als arbres són 
utilitzades per algunes espècies d’ocells que 
fan nius a les cavitats dels arbres o a les roques 
(d’aquí que moltes disposin d’un forat d’accés 
per als ocells). Estan fabricades amb fusta, sovint 
reutilitzada, i només són utilitzades pels ocells 
durant la temporada de cria (primavera-estiu), 
moment en el qual fabriquen el niu a l’interior 
de la caixa.

Mallerenga blava
Parus caeruleus

Mallerenga carbonera
Parus major

Mallerenga
emplomallada

Lophophanes cristatus
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Fem un “testing” d’invertebrats
Dossier educatiu, pàg. 36-37

Un testing d’invertebrats és una activitat naturalista que 
consisteix a localitzar i intentar identificar el màxim nombre 
d’invertebrats en un espai determinat. També és una activitat 
científica, ja que pot aportar dades per a la ciència i la 
conservació de la biodiversitat al planeta.

Introduïm les normes ètiques per fer el testing.

Definim una zona ben acotada i, amb l’ajuda de lupes i càmeres 
fotogràfiques, intentem descobrir alguns dels invertebrats que 
viuen al parc Nou. Una vegada fotografiats, observem quines 
característiques tenen i fem una primera identificació utilitzant la 
clau de classificació d’invertebrats terrestres de la pàgina 38-39.

Apuntem en un bloc de notes o a la pàgina 44 del dossier 
els invertebrats que hem observat, per continuar la seva 
identificació a l’aula amb l’ajuda de les fotografies realitzades
i de guies d’identificació.

Atenció! Hem trobat un rastre...
Dossier educatiu, pàg. 40-41

Tornem a la pineda per identificar rastres i petjades d’animals. 
En aquesta recerca ens fixem fonamentalment en dos aspectes: 
les femtes de conill i les pinyes rosegades, malgrat que no 
descartem trobar també algunes plomes d’ocell, especialment de 
tudó, garsa o cotorreta de pit gris.

Les plantes netegen l’aire 
Dossier educatiu, pàg. 42

Aquesta pràctica reforça l’activitat desenvolupada a l’aula
sobre els valors ambientals dels parcs i posa l’accent en la 
contaminació atmosfèrica i la capacitat de depuració de l’aire 
per part de les plantes.

Freguem una fulla amb un mocador de paper per observar com 
a sobre de la fulla s’hi fixen diferents partícules contaminants, 
ja sigui pols o partícules en suspensió. És molt important que 
freguem la fulla amb compte i sense arrencar-la de la planta.

L’experiment ens permet visualitzar les partícules en suspensió 
que es troben a l’aire, com per exemple algunes de les emeses 
pels vehicles amb motor de combustió i calefaccions. Permet 
reflexionar no només sobre la importància dels espais verds 
urbans, sinó també sobre conceptes lligats a la sostenibilitat i al 
nostre model de vida i desenvolupament.

La pineda 
Dossier educatiu, pàg. 17

Al delta del Llobregat trobem algunes de les pinedes de pi pinyer 
sobre dunes més ben conservades de tot el litoral català. A més 
del pi pinyer (Pinus pinea), destaca la presència d’altres plantes 
boscanes com el llentiscle (Pistacia lentiscus) i el fals aladern 
(Phyllirea media). A les zones més ombrívoles trobem el jonc 
boval (Scirpus holoschoenus) i la cesquera (Erianthus ravennae). 
També destaca la presència de nombroses espècies d’orquídies.

Després de la visita al parc
Per reforçar i aprofundir en els continguts treballats al parc.

Esquirol Picot Ratolí
(menjada al terra)

Ratolí
(menjada a l’arbre)



Els ocells ajuden a cuidar la pineda
Dossier educatiu, pàg. 26-27

A la visita al parc s’introdueix el concepte de plaga. A l’aula es 
pot aprofundir explicant com diferents animals fan la funció de 
control biològic d’aquestes plagues:

Per controlar les plagues amb depredadors naturals:
• Cal no fer servir insecticides de manera indiscriminada,
 ja que eliminen les plagues però també als seus predadors.
 Si feu servir algun mètode, cal que sigui al més selectiu possible.
• Planteu plantes que atreguin i acullin els depredadors naturals  
 de les plagues. Deixeu reservoris d’herba que acullin aquestes  
 poblacions. 
• Aprengueu a conviure amb les plagues, ja que molt sovint   
 només hem d’esperar que apareguin els seus depredadors   
 naturals.

Mallerenga carbonera
Parus major

Processionària del pi
Thaumetopoea pityocampa

Pipistrel·la comuna
Pipistrellus pipistrellus
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Uns habitants que surten a la nit 
Dossier educatiu, pàg. 29

Relacionat amb l’apartat anterior, i la importància dels ratpenats 
per al control de plagues d’insectes, es proposa aprofundir en el 
coneixement d’aquest mamífer.

Els ratpenats que viuen a Catalunya
són mamífers insectívors i capturen uns
700 insectes cada nit.

Utilitzen un sistema d’ecolocalització per orientar-se i caçar a 
la nit. Emeten ultrasons (no audibles per a les persones) i quan 
aquests reboten amb algun objecte els capten i construeixen una 
imatge mental molt exacta del que els envolta. No són cecs, però 
no tenen una visió prou bona com per orientar-se amb la vista.

Els ratpenats fan una gran tasca de control de les poblacions 
d’insectes i són una peça clau dels ecosistemes. En aquest sentit, 
ajuden les persones a controlar les plagues dels cultius i les 
poblacions de mosquits.

Pugó verd
Myzus persicae 

Plaga

Carpocapsa
Cydia pomonella

Control biològic

Marieta de set punts
Coccinella septempunctata



Sempre hi ha els mateixos ocells?
Dossier educatiu, pàg. 30-31

Al parc hem observat alguns ocells diferents en funció de l’època 
de l’any en què s’hagi fet la visita. A l’aula es reforça el concepte 
de migració d’ocells i s’exposen diferents exemples. 

Es proposa resoldre les següents qüestions: 

Cal destacar que els ocells migren per tal de buscar les zones més 
aptes per reproduir-se i trobar aliment a cada època de l’any. 

El fenomen de la migració no es produeix en una sola etapa.
Els ocells inicien aquest recorregut però han de fer diverses 
aturades per tal de cercar aliment i descansar. Són el que 
anomenem punts d’escala.

El delta del Llobregat i el parc Nou són uns d’aquests espais
on els ocells fan escales durant els viatges migratoris. 
Si desapareguessin aquests espais, molts ocells moririen per 
esgotament, ja que no trobarien zones de descans i alimentació 
al llarg de les rutes migratòries.
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Els ocells ens avisen que el nostre
clima està canviant 
Dossier educatiu, pàg. 32-33

Relacionat amb el contingut anterior sobre les migracions, 
parlem de com el canvi climàtic influeix en aquest procés
i posem d’exemple la puput com a animal bioindicador.

Es reflexiona entorn de quines accions quotidianes podem
fer nosaltres per evitar la contaminació de l’atmosfera
i el canvi climàtic:

• Estalviar energia
• Estalviar aigua
• Utilitzar el transport públic o la bici, i moure’s caminant
• Consumir productes de proximitat
• Reduir, reutilitzar i reciclar els residus
• Participar en activitats de reforestació i neteja de boscos

Migració de tardor Migració de primavera
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Fem un “testing” de biodiversitat
Dossier educatiu, pàg. 36-37

Recopilem les fotografies d’invertebrats realitzades durant la 
visita al parc i procedim a identificar-los. Per això comptem amb 
l’ajuda de Biodiversidad Virtual. www.biodiversidadvirtual.org 

Biodiversidad Virtual és una plataforma ciutadana que recopila 
dades en línia sobre la biodiversitat a través de la fotografia 
digital georeferenciada. Els seus objectius són:
• Ajudar al desenvolupament del coneixement de la biodiversitat. 
• Divulgar la importància de la biodiversitat.
• Conservar el patrimoni natural.

Aquests objectius es treballen mitjançant la participació directa, 
activa i independent de la ciutadania.

Una vegada registrats com a usuaris s’envien les fotografies 
per tal que un grup d’experts les classifiqui. Després de la 
identificació, es proposa publicar els resultats a la pàgina web 
de l’escola i/o a la revista escolar, amb l’objectiu d’informar i 
sensibilitzar sobre la importància dels invertebrats. Es proposa 
també anar guardant els resultats obtinguts per realitzar 
comparatives al llarg del temps i comunicar els resultats a l’AMB i 
a l’Ajuntament.

La biodiversitat del parc...i de la teva escola
Dossier educatiu, pàg. 44

Es proposa l’elaboració d’un quadre resum on s’incloguin tots els 
éssers vius observats al llarg de la jornada de camp. Aquest quadre 
ens permet reflexionar sobre el concepte de biodiversitat i la 
importància dels parcs com a reservori per a moltes espècies.

També es proposa la realització d’un testing de biodiversitat en el 
marc escolar que permeti comparar la biodiversitat d’un parc i el 
del centre escolar (pati, hort...)

Les nostres accions poden perjudicar
la biodiversitat
Dossier educatiu, pàg. 45

Reflexionem sobre els nostres comportaments i com aquests 
poden afectar la biodiversitat: tant en relació amb les accions 
puntuals que poden desencadenar efectes indesitjables i molt 
sovint desconeguts, com aquelles accions que ajuden a mantenir 
i millorar la biodiversitat d’un espai com aquest parc.

L’entorn i la seva conservació

• Eliminació indiscriminada
 d’invertebrats, peces clau a les   
 cadenes tròfiques. 
• Contaminació de l’aire i de l’aigua.

• Depredació sobre la fauna autòctona.
• Augment de la competència per a 
 l’obtenció dels recursos tròfics.
• Molèsties com el soroll i perill de 
 caiguda dels nius colonials de les 
 cotorretes de pit gris (fins a 50 kg).
• Vectors de transmissió de malalties,   
 com per exemple la salmonel·la per   
 part de la tortuga de Florida.

• Molèsties sobre la fauna, que poden  
 influir negativament en els períodes 
 de reproducció i migració d’ocells.   
 Limiten la presència de fauna sensible.

• Eliminació d’invertebrats, peces clau
 a les cadenes tròfiques

Acció

Ús excessiu de
productes químics

Introducció
d’espècies
exòtiques

Contaminació 
acústica

Contaminació
de l’aigua



Per a més informació
Sobre l’entorn
• www.portaldelta.cat
• www.deltallobregat.cat
• www.amb.cat

Sobre els ocells
Existeixen diferents recursos que poden enriquir l’observació
dels ocells, facilitar-nos informació i possibilitar el fet d’escoltar 
el cant de les diferents espècies:

•  APP “Guía de las aves e itinerarios ornitológicos de España”,
 de SEO-Birdlife.
•  Enciclopedia de las Aves de España, de SEO-Birdlife i la   
 Fundació BBVA: www.enciclopediadelasaves.es
•  Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC):
 www.sioc.cat
• Institut Català d’Ornitologia: www.ornitologia.org

Sobre biodiversitat i classificació dels éssers vius
•  Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya:
 biodiver.bio.ub.es
•  Biodiversidad Virtual (també disponible en APP):
 www.biodiversidadvirtual.org 
•  Sobre els ratpenats: www.ratpenats.org 

Sobre el canvi climàtic i els ocells:
•  Servidor d’informació sobre els efectes del canvi climàtic
 en els ocells i els seus hàbitats: www.ecco.cat 

Sobre els valors ambientals dels parcs i les problemàtiques 
ambientals:
•  Els valors socioambientals dels parcs metropolitans:
 www.amb.cat/publicacions
•  Oficina Catalana del Canvi Climàtic:
 www.canviclimatic.gencat.cat
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Siguem responsables
Dossier educatiu, pàg. 46

Reflexionem sobre la importància de la participació ciutadana
i el compromís personal en el manteniment de l’espai públic.

Altres propostes de treball
 

Caixes niu
Si esteu interessats a construir, instal·lar i fer el seguiment
de caixes niu al parc Nou, cal que us poseu en contacte amb  
ambinfo@amb.cat o mediambient@elprat.cat

Espècies invasores
Si voleu ampliar la informació sobre les espècies exòtiques
invasores o realitzar una campanya informativa, ja sigui 
a l’escola, al barri o al municipi, sobre la problemàtica de 
l’alliberament al medi d’espècies exòtiques invasores us 
recomanem:

•  CRARC – Centre de recuperació de rèptils i amfibis
 de Catalunya: www.crarc-comam.net




