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Abstract 
 

“Take from nature what school can’t give you” 

 

Des de petita m’he sentit atreta per l’entorn natural i un munt de preguntes de tota 

mena em venien al cap. Unes preguntes que, com acostuma a passar amb els alumnes 

curiosos, necessitaven d’una resposta immediata a base de la observació de la natura i 

les seves lleis. 

 

És per això que quan seia a classe de ciències i em parlaven sobre els tipus de boscos, 

els fongs, els líquens, les plantes... sempre intentava recrear en una realitat propera el 

que els llibres em transmetien. És exactament aquesta la raó del meu treball: “Aprofitar 

de la natura el que l’aula no et pot donar” . 

 

No he estat mai una alumna exemplar amb notes excel·lents, però penso que el mètode 

d’aprenentatge que jo mateixa utilitzo i presento a continuació pot servir d’ajut a aquells 

alumnes, que com jo, no es limiten a la “ciència dels llibres” i van més enllà. 

 

A través d’una sèrie de visites de reconeixement mediambiental i d’entrevistes amb 

persones enteses en educació i medi ambient he elaborat una sèrie d’activitats al medi 

natural gironí classificades en biològiques, geològiques, físiques i químiques, pretenc 

que la meva proposta complementi els continguts adquirits prèviament a l’escola i 

fomenti que els alumnes es preguntin el “Per què?” dels fenòmens naturals que ens 

envolten constantment i fomentar així la curiositat i l’Esperit Científic. 
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Since I was a child I have always been interested in the natural surroundings and lots of 

questions came to my mind. Questions that, as it always happens with curious students 

needed an immediate answer. An answer that used to come from a self-interest and 

experimentation. 

 

That is why, when I sat at science lessons while the teacher was explaining plants, lichens 

fungi… I used to recreate what books where telling me into real life. That is the exact 

reason of my project: “Take from nature what school can’t give you”. 

 

I have never been an excellent students with good marks but I believe my own learning 

and studying method can be useful and helpful for those that, like me, do not have 

enough with the contents from school and want to go further on the scientific field. 

 

To succeed in my purposes, I have done some environmental excursions and interviews 

to people working on both fields: science and education so that they would guide to 

success. To apply the educational method, some activities have been done with different 

locations around Girona so that the contents can be applied. The main propose is to 

foster the Scientific Spirit around teenagers by making them wonder about the reason of 

the natural phenomenon that surround us every day. 
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1. Introducció 

Aquest Treball de Recerca és de temàtica educativa i mediambiental i centra la creació 

d’activitats educatives on es treballin els continguts de ciències naturals del currículum 

de primer i segon d’ESO a l’entorn gironí tot aprofitant els recursos naturals que la nostra 

ciutat ofereix. 

 

A través de visites mediambientals realitzades a l’entorn gironí i d’entrevistes a persones 

enteses en els temes tractats he descobert les possibilitats educatives que ofereix el 

medi natural de Girona. 

 

Gran part del treball de camp es troba en llengua anglesa ja que pretenc la fomentació 

d’aquesta llengua per al seu important paper en el món científic. 

 

1.1 Tria del títol 

Sempre m’han semblat curiosos aquells petits organismes unicel·lulars que poblaven 

Girona ara fa ja uns quaranta milions d’anys i símbol de referència de la nostra ciutat, 

els nummulits. I remuntant als orígens de la paraula nummulit procedent del llatí, 

Nummulus n’és el resultat. 

 

1.2 Tria del tema 

El medi ambient ha esta sempre un dels meus temes d’interès així com també ho ha 

estat l’àmbit educatiu. D’aquesta manera em vaig començar a plantejar aquest treball. 

Així que unint aquests dos temes d’interès d’una manera prou senzilla i donant-li un 

enfoc original basat en les necessitats educatives pròpies apareix aquest treball. 
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1.3 Objectius 

L’objectiu principal és demostrar el ventall de possibilitats educatives que la nostra 

ciutat ofereix i la seva viabilitat, en aquest cas, en l’àmbit de ciències naturals i el medi 

ambient. A la vegada, pretenc treballar i crear activitats en el medi natural gironí de 

manera que es dugui a terme el pensament científic a través del Mètode Científic.  

Un altre objectiu que considero important és treballar en llengua anglesa, raó per la qual 

el treball es troba en forma bilingüe. Considero que avui en dia és igual o més important 

adquirir coneixements en anglès que el simple estudi de la llengua. 

 

L’objectiu personal és aprofundir i augmentar coneixement sobre els meus temes 

d’interès a la nostra ciutat per a veure i valorar què s’ha fet anteriorment per part 

d’altres persones i augmentar aquesta oferta. 

 

1.4 Realització de la part pràctica i teòrica 

En el meu cas, enlloc de realitzar la part teòrica en primer lloc per seguir amb la part 

pràctica vaig dur-les a terme a la vegada. Vaig prendre aquesta decisió en veure que no 

sabia exactament quins continguts teòrics necessitaria per a la meva part pràctica. Així 

que primer plantejava una pràctica i, seguint els punts que m’havia establert per a dur-

la a terme buscava la informació què necessitaria. D’aquesta manera m’assegurava que 

no afegia informació innecessària al treball. 

 

1.5 Camps teòrics treballats 

Com no podia ser d’una altra manera en un treball educatiu he introduït un apartat de 

metodologies educatives en el qual faig una petita explicació dels tipus d’ensenyança i 

de la avaluació dels continguts per Competències Bàsiques. Seguidament hi ha un 

apartat on s’explica el mètode científic ja que, com he citat abans, he basat el treball en 

la utilització d’aquest mètode. També trobem un apartat amb les tècniques del treball 

en grup ja que les activitats que plantejaré en els diferents indrets de Girona estan 

pensades per a ser treballades de manera grupal.  
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Per a tenir un base de continguts a l’hora de crear les activitats també he afegit un 

apartat amb els temes de ciències que es tracten en el temari de la nostra escola. 

 

Per una altra banda afegeixo un apartat on incloc els itineraris amb activitats ja 

realitzades per altres persones i entitats. L’objectiu d’aquest apartat és evitar fer 

activitats ja dutes a terme. 

 

Pel que fa al reconeixement de l’entorn gironí, tant geològic com biològic, trobem un 

apartat on s’explica la història geològica de Girona així com el bosc de ribera gironí a 

l’apartat biològic ja que és el tipus d’ecosistema on es basaran les activitats d’aquest 

àmbit. 

 

1.6 Camps pràctics treballats 

Primerament, per a la meva familiarització amb el mètode científic afegeixo un petit 

estudi sobre el creixement de cap grossos treballant amb aquest mètode i seguint tots 

els passos per a fer una recerca correcta. 

 

He realitzat dues sortides de reconeixement del medi natural de la nostra ciutat per a 

obrir in ventall més ampli de possibilitats mediambientals a treballar en les activitats. 

 

Pel que fa al tema educatiu, he realitat una pràctica de treball grupal amb alumnes 

internacionals amb la finalitat de treballar completament en llengua anglesa i avaluar i 

familiaritzar-me amb alguns aspectes del treball en grup. A partir d’aquesta pràctica i 

per a fer el treball més original he creat un mètode de treball propi el qual es pot veure 

aplicat a les activitats pràctiques també pròpies i instal·lades a diferents indrets de la 

nostra ciutat. 

 

També pel que fa al tema educatiu incloc una última pràctica també amb alumnes de 

segon d’ESO on es treballa sobre una de les activitats de l’itinerari biològic. Pretén portar 

a la pràctica la metodologia pròpia utilitzada i donar un sentit globalitzador al treball a 

la vegada que s’avaluaven els resultats obtinguts durant la seva realització. 
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1.7 Utilització dels continguts teòrics a la part pràctica 

Degut a que he realitzat la part pràctica i teòrica a la vegada, la majoria de continguts 

que consten a la part teòrica han estat utilitzats directa o indirectament en alguna 

aplicació pràctica. 

 

1.8 Organització de la tasca 

Per a que la cerca de informació, les pluges d’idees i la distribució de la feina del treball 

fos més organitzada he utilitzat una llibreta on anoto totes les idees i les possibles 

correccions així com els contactes. Totes les tasques amb la data de realització pertinent. 
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2. Metodologies educatives 

Ja que es tracta d’un projecte educatiu he trobat adient i necessari incloure-hi a la part 

teòrica del meu treball un apartat que aclareixi i introdueixi aquells conceptes educatius 

en els que em basaré per a dur-lo a terme. A continuació presento els diferents mètodes 

educatius classificats segons els criteris que he considerat els més importants. 

2.1 Classificacions dels mètodes educatius 

2.1.1 Classificació segons la forma de raonament 

Mètode deductiu: Es dóna quan es va d’allò general a allò particular. Es presenten 

conceptes, afirmacions o lleis de les quals s’extreuen conclusions i conseqüències. 

Llavors és quan es proposen casos particular d’aquella llei o afirmació. 

Aquest és el mètode més utilitzat a les aules ja que és el que necessita menys temps per 

a ser dut a terme i comporta menys feina. Tot i això, per a portar a la pràctica la deducció 

cal que l’alumne hagi adquirit i assimilat els conceptes totalment. 

 

Mètode Inductiu: És en el qual es basa el meu projecte i, per tant, el que desenvoluparé 

amb més detall posteriorment. La inductivitat es dona en estudiar aquells casos 

particular que es troben regits per un mateix principi o fenomen. 

És el mètode, actiu per excel·lència que ha donat lloc a la majoria de descobriments 

científics. Es basa en l'experiència, en la participació en els fets i possibilita en gran 

mesura la generalització i un raonament globalitzat. El mètode inductiu és l'ideal per 

aconseguir principis, i a partir d'ells utilitzar el mètode deductiu. Normalment a les aules 

es fa a l'inrevés perquè, com he dit abans, comporta més temps i feina. 

 

Esquema d’elaboració pròpia 
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Mètode  analògic o comparatiu: Es dóna quan les dades particulars que es presenten 

permeten establir comparacions que porten a una solució del problema per semblances 

quotidianes. D’aquest procediment l’anomenem analogia. El pensament va d’allò 

particular a allò també particular. És fonamentalment la forma de raonar dels més petits, 

sense oblidar la seva importància en totes les edats. El mètode científic necessita sempre 

de l'analogia per raonar i crear la seva afirmació. 

 

2.1.2   Classificació segons la relació amb la realitat 

Mètode simbòlic o verbalístic: Es dóna quan el llenguatge oral o escrit és gairebé l'únic 

mitjà de realització de la classe. Per a la major part dels professors és el mètode més 

usat. 

 

Mètode intuïtiu: Es dóna quan s'intenta apropar la realitat immediata de l'alumne el 

màxim possible. Parteix d'activitats experimentals. El principi d'intuïció és el seu 

fonament i no rebutja cap forma o activitat en què predomini la implicació i experiència 

real dels alumnes. 

 

2.1.3 Classificació segons les activitats de l’alumne 

Mètode passiu: Es Quan s'accentua l'activitat del professor mentre els alumnes romanen 

en forma passiva. Un exemple en serien exposicions , preguntes , dictats ... 

 

Mètode actiu: Es dóna quan es compta amb la participació de l'alumne i el mateix 

mètode i les seves activitats són les que aconsegueixen la motivació de l'alumne. Totes 

les tècniques d'ensenyament poden convertir-se en actives mentre el professor es 

converteix en l’orientador de l'aprenentatge. 
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2.1.4 Classificació segons la sistematització de coneixements 

Mètode globalitzador: El projecte que porto a terme inclou també el concepte de 

globalitzador o interdisciplinari. És quan, a partir d'un centre d'interès, les classes es 

desenvolupen abastant un grup d'àrees , assignatures o temes d'acord amb les 

necessitats. L'important no són les assignatures sinó el tema que es tracta . Quan són 

diversos els professors que roten o donen suport en la seva especialitat es denomina 

Interdisciplinari. 

 

Mètode especialitzat: Es dóna quan les àrees, temes o assignatures es tracten 

independentment. És el mètode que es duu a terme a les aules majoritàriament, ja que 

és el professor especialitzat en la matèria qui instrueix la classe. 

 

2.2 Inductivitat científica i crítiques a l’inductivisme 

El mètode inductiu afirma que la ciència es construeix mitjançant raonaments que, 

partint de l’experiència, tracten d’obtenir conclusions aplicant una posterior 

generalització. El seu impulsor va ser el filòsof Francis Bacon (1561-1626) al segle XVI-

XVI i que va portar al que posteriorment es coneixerà com a empirisme. 

A partir d’aquesta manera de raonar han sorgit un seguit de crítiques al llarg de la 

història. El que sí és cert es que aquest mètode només és eficaç per a l’anàlisi de 

fenòmens observables, per tant, es pot dir que no és vàlid per a totes les disciplines 

científiques ja que els fenòmens de la naturalesa existeixen independentment de la 

observació humana.  
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Hi ha dos tipus de inductivitat: la completa i la incompleta. La inductivitat completa es 

basa en la generalització de tots els casos i la incompleta preveu anomalies en els 

resultat però, tot i així crea una generalització a l’hora de crear la llei. Això en porta a la 

següent crítica. Aquest mètode de raonament no té en compte les excepcions 

(normalment en un nombre reduït d’ocasions) per a crear la seva afirmació. Aquesta 

crítica és l’anomenat pensament Falsacionista que diu que la ciència mai es pot verificar 

del tot perquè no es tenen en compte tots els casos i porta a dir-nos que les lleis 

científiques són provisionals fins que algun altre investigador les falsi. L’impulsor 

d’aquest corrent de pensament va ser Karl Raimund Popper (Viena, Àustria 1902-1994). 

L’esquema que va establir Popper que la ciència havia de seguir per a la seva correcta 

formulació és la següent: 

 

 

 

Esquema d’elaboració propia. Estructura del raonament científic segons Karl 
Popper 
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Segons mostra l’esquema anterior. Els passos que segueix el científic són: 

- El sorgiment del problema. 

- L’elaboració de la hipòtesi: el científic, pels camins que sigui elabora la hipòtesi 

que dóna raó al que ha plantejat. De la hipòtesi se’n extreuen una sèrie de 

prediccions que poden ser contrastades amb l’experimentació. 

- Si les prediccions han esdevingut, aleshores la hipòtesi es corrobora 

provisionalment. 

- Si les prediccions no han esdevingut, aleshores la hipòtesi queda falsada. 

 

Derivat del falsacionisme, Kuhn va idear el paradigma científic que estableix la següent 

crítica a l’inductivisme. Kuhn diu que mentre el científic treballi dins del mateix marc 

teòric sense tenir en compte les anomalies el que esta fent és el que ell anomena ciència 

normal (no hi ha evolució). Només es pot avançar en ciència en el moment que el 

científic té en compte les anomalies de la seva solució, a això se l’anomena ciència 

revolucionaria (es produeix l’evolució).  

 

 

2.3 El mètode científic 

El mètode científic va ser impulsat per Galileu i Francis Bacon (inductivista) i aspira a 

trobar una llei matemàtica que li permeti explicar casualment el comportament de la 

natura. L’observació dels fenòmens ha de ser sistemàtica, regular i mesurable. 

L’esquema que segueix aquest mètode de plantejament científic és el següent: 
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El mètode que va proposar Galileu és anterior al el que proposa Popper i no preveu la 

possibilitat de la falsació ja que considera que les anomalies que es poden donar en els 

resultats per a la creació d’una llei són mínimes i inevitables en tots els sentits. 

Tot i que l’estructura és molt semblat a la que proposa Karl Popper hem de destacar 

algunes diferencies. Una d’elles l’he mencionat en el paràgraf anterior i es tracta de 

l’absència de falsació en el raonament. També diferencia entre els resultats que 

s’obtenen tot depenent del fenomen que s’analitzi; diferencia entre ciències naturals si 

els resultats són quantitatius i ciències humanes si els resultats que s’obtenen són 

qualitatius. 

 

 

Esquema d’elaboració propia. Estructura del mètode científic de Galileu 
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2.3.1 “5E Instruccional model” (BSCS) 

He considerat important incloure aquest apartat en el meu treball ja que el meu nou 

mètode es basa, en part, amb el treball realitzat per aquesta organització americana, la 

Bachelor Science in Computer Science (BSCS).  

Es tracta d’una organització que ofereix un currículum d’estudi alternatiu. La seva missió 

és educar i aprendre mitjançant l’experimentació, o el que es podria dir d’altra manera, 

inductivament. Se centra única i exclusivament en l’ensenyament de les ciències 

naturals. Per a dur a terme aquest projecte, juntament amb altres institucions i 

organitzacions americanes, s’ha ideat un mètode educatiu inductiu anomenat el “5E 

instructional model” basat en la portada a terme del mètode científic, així com una gama 

de llibres per a algunes de les etapes equivalents a l’ESO, la col·lecció de ScienceBITS. 

Els valors principals que recull aquest mètode són 5 i comencen per una “E”, d’aquí que 

el mètode es digui 5E. Aquests valors són els següents (els termes que apareixen a 

continuació es troben en l’idioma original, l’anglès): 

- Engage: students are engaged in the concepts throw a short activity or relevant 

discussion. 

- Explore: students explore the concepts with others to develop a common set of 

experiences. 

- Explain: the teacher guides the students as they develop an explanation for the 

concepts they have been exploring. 
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- Elaborate: the students extend their understanding or apply what they learned 

in a new setting. 

- Evaluate: the students and the teacher have an opportunity to evaluate the 

student’s understanding on the concept. 

En definitiva, aquest mètode es basa en els cinc pilars següents: participar, explorar , 

explicar , elaborar , avaluar. 

 

 

 

2.4 Adquisició de competències bàsiques en l’àmbit 

cientificotècnic. 

Segons el Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 aprovat pel Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya, s’inclou al currículum d’Educació Secundària Obligatòria 

l’adquisició de competències bàsiques en cada àmbit educatiu. Jo únicament em 

centraré en la competència cientificotècnica ja que és al voltant de la qual es basarà la 

creació d’activitats. 

Primer de tot cal definir i aclarir el concepte de competència bàsica. Una competència 

bàsica és el conjunt d’activitats cognitives, procedimentals i actitudinals que han de ser 

adquirides en finalitzar l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria i que resulten 

imprescindibles per al desenvolupament, tant personal com social, i l’exercici de drets i 

deures com a ciutadà de l’alumne.  

 

 

 
Fotografía extreta de: http://www.bscs.org/ . 
logotip de la organització. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bscs.org/
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La competència bàsica cientificotècnica inclou les disciplines acadèmiques de biologia, 

geologia, física, química i tecnologia i els punts que s’inclouen a continuació s’han d’anar 

adquirint durant els diferents cursos de l’ESO: 

 
Esquema  extret del document PdF de competències bàsiques ESO-cientificotècnic http://ensenyament.gencat.cat/ 
 

 

 

 

 

 

http://ensenyament.gencat.cat/
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Tot i que Catalunya té les competències educatives pròpies i, per tant, diferents de la 

resta d’Espanya, (exceptuant algunes altres comunitats autònomes) he cregut necessari 

mencionar la classificació que realitza el Govern d’Espanya mitjançant l’organisme de 

gestió i administració educativa de l’estat espanyol  Eurydice España-REDIE pel que fa a 

les competències bàsiques. He realitzat una taula comparativa amb les dues 

classificacions, catalana i espanyola: 

 

*Les TIC són les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Són el conjunt de 

tecnologies desenvolupades per gestionar informació i enviar-la d'un lloc a altre. 

Abasten un ventall de solucions molt ampli. Inclouen les tecnologies per emmagatzemar 

informació i recuperar-la després , enviar i rebre informació d'un lloc a altre , o processar 

informació per poder calcular resultats i elaborar informes. 

 

 

 

 

Catalunya (Departament 

d’Ensenyament, Generalitat de 

Catalunya) 

Espanya ( Eurydice España-REDIE) 

- Competència lingüística 

- Competència social 

- Competència matemàtica 

- Competència cientificotècnica 

- Competència de les TIC* 

- Competència artística 

- Competència laboral 

- Competència d’educació física 

- Comunicació en llengua 

materna. 

- Comunicació en llengua 

estrangera. 

- Càlcul i competències en 

matemàtiques, ciència i 

tecnologia. 

- Les TIC* 

- L’esperit empresarial. 

- Competències interpersonals i 

cíviques. 
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2.5 El treball en grup. Descripció i tècniques 

Actualment el treball en grup és una competència que cada cop se li esta donant més 

importància tant en l’àmbit laboral com col·legial. Aquest és el motiu que em mou a 

afegir aquest apartat al meu treball. Hi ha diverses metodologies de treball grupal però 

gairebé totes engloben els mateixos valors a l’hora de dur-lo a terme. Aquests valors o 

continguts són els que agrupo a la taula següent: 

Conceptuals Procedimentals Actitudinals 

. Llenguatge i comunicació 
oral 

. Classes de missatges 
orals 

. Mitjans de comunicació         
audiovisuals (TIC) 

. Comunicació escrita 

. Comunicació humana 

. Recopilació d’informació: 
adquisició, comprensió i 
transmissió 

. Interpretació de la 
informació 

. Expressió oral, escrita i 
visual 

. Elaboració de judicis 
fonamentats 

. Mostrar interès pel 
coneixement mutu 

. Tenir una actitud crítica 
raonada 

. Respecte per la pluralitat 
cultural i valoració de la 
pròpia identitat 

. Valoració de la riquesa 
que aporta la diversitat 
d'opinions 

. Valoració de la 
comunicació interpersonal 

. Actitud interessada i 
receptiva en les situacions 
de comunicació 

. Cooperació  

. Actitud solidària i de 
cooperació, de tolerància i 
antidogmatisme 

. Acceptació dels resultats 
en les dinàmiques de grup 

. Preocupació per 
aconseguir objectius 
comuns 

. Participació activa en 
debats 
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Els criteris que determinen si una persona o, en aquest cas alumne, és un bon treballador grupal 

són els següents factors: 

- És constant en el esforç  

- Aporta idees i iniciatives pròpies  

- Ajuda als companys més necessitats  

- Assumeix diferents rols amb facilitat 

- Reflexiona abans de prendre una decisió 

 

2.5.1 El rols grupals 

Dins de cada grup de treball es diferencien certs tipus de rols que duen a terme les 

persones components d’aquests grups. Acostumen a seguir un patró a l’hora de resoldre 

el problema, tot i que cada grup és diferent. He agrupat els rols que he considerat més 

significatius a la següent taula classificant-los mitjançant tres criteris: 

Orientació de la tasca Relació entre els 
membres del grup 

Orientacions personals  

Iniciadors: fan la primera 
proposta de solució al 
problema. 

Harmonitzadors: medien 
en els conflictes grupals. 

Dominants (group leader): 
poden tenir el paper de 
líder de dues maneres: 
mitjançant la manipulació 
o senzillament, portant el 
control de la dinàmica 
grupal. 

Informadors: obtenen la 
informació per a la 
resolució del problema. 

Compromesos: 
entrellacen totes les idees 
donades per a crear un 
bon ambient de treball. 

Bloquejadors: no 
accepten altres idees 

proposades i busquen el 
domini de la pròpia. 

Opinadors: donen el 
primer i propi punt de vista 
sobre el problema. 

Fomentadors: animen i 
agraeixen totes les 
col·laboracions. 

Egocèntrics: demanen 
l’atenció únicament pel 

seu punt de vista. 

Energitzadors: posen al 
grup en acció per arribar a 
una posterior conclusió. 

Facilitadors: proposen 
maneres per sortir del 
problema més fàcilment.  

Evasors: mantenen 
distància respecte el 

problema (no implicació) 
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3. Recol·lecció d’itineraris i activitats en l’àmbit 

mediambiental a Girona 

 

El propòsit d’aquesta part és recopilar totes aquelles activitats d’àmbit mediambiental 

ja realitzades a la nostra ciutat per a no caure en la repetició a l’hora de realitzar la meva 

part pràctica. Tot i així, les tindré en consideració a l’hora de crear els meus propis 

itineraris i activitats: tindré en compte com les plantegen i, si s’escau, les utilitzaré com 

a referent mitjançant la posada en pràctica del meu propi mètode. 

 

3.1 Itineraris de la Caseta serveis educatius, Ajuntament 

de Girona 

 

Des de La Caseta de la Devesa, delegació de l’ajuntament de Girona per l’àmbit de 

serveis educatius, s’han realitzat una sèrie d’itineraris amb activitats; des de temes 

històrics fins a biològics i geològics. Tenen el propòsit de fer una descoberta de la nostra 

ciutat i van adreçades a tots els públics, en especial a grups i a escoles. Em vaig posar en 

contacte amb ells i em van facilitar alguns exemplars d’aquests itineraris en paper per a 

poder fer-ne el meu estudi. Tot i així, a la seva pàgina web: 

http://www2.girona.cat/ca/caseta es poden trobar unes petites explicacions del 

contingut de l’itinerari. Els agreixo el seu ajut sincerament. 

 

He fet una tria del itineraris que poden ser d’interès per al meu treball. He escollit aquells 

que tracten temes biològics, geològics i químics i les seves descripcions pertinents: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.girona.cat/ca/caseta
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Itinerari 4: El bosc de Palau 

 

Itinerari  5: La Devesa  

 
Itinerari 6: Montjuïc 

 
Itinerari. Fotografia extreta de: http://www2.girona.cat/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Itinerari. Fotografia extreta de: http://www2.girona.cat/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Itinerari. Fotografia extreta de: http://www2.girona.cat/ 
 

 

 

 

 

 

http://www2.girona.cat/
http://www2.girona.cat/
http://www2.girona.cat/
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Itinerari 9: La pedra de Girona 

 
Itinerari 10: La vall de Sant Daniel 

 
Itinerari 11: Les Ribes del Ter 

 
Itinerari. Fotografia extreta de: http://www2.girona.cat/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Itinerari. Fotografia extreta de: http://www2.girona.cat/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Itinerari. Fotografia extreta de: http://www2.girona.cat/ 
 

 

 

 

 

 

http://www2.girona.cat/
http://www2.girona.cat/
http://www2.girona.cat/
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Itinerari 14: remuntant l’Onyar 

 
Itinerari 15: El bosc de Taialà 
 

 
Itinerari 16: Passeig per l’invisible (químic): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Itinerari. Fotografia extreta de: http://www2.girona.cat/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Itinerari. Fotografia extreta de: http://www2.girona.cat/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Itinerari. Fotografia extreta de: http://www2.girona.cat/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.girona.cat/
http://www2.girona.cat/
http://www2.girona.cat/
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3.2 Itineraris naturalistes i mediambientals per Girona 

Des de l’apartat de medi natural de la pàgina web de l’ajuntament de Girona: 

http://www.girona.cat/medinatural/cat/itineraris es proposen un seguit de recorreguts 

per la nostra ciutat i rodalies amb caràcter naturalista i paisatgística. No tenen una 

finalitat educativa però són interessant a l’hora de la descoberta d’espècies de fauna i 

flora de la nostra zona. 

 

A cada itinerari s’especifica la durada aproximada, la temàtica, la dificultat i si es pot fer 

a peu, amb bicicleta o ambdós. A continuació afegeixo un recull d’aquests itineraris amb 

aquesta informació bàsica que es pot ampliar entrant al portal web citat en el paràgraf 

anterior: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Itineraris naturalistes. Fotografia extreta de: http://www.girona.cat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.girona.cat/medinatural/cat/itineraris
http://www.girona.cat/


  

 

31 

 
 

4.   Exposició del temari a tractar de Ciències 

Naturals a 1r i 2n de Secundària 

 

Per a realitzar un treball de Recerca d’aquest tipus he trobat necessari aclarir sobre quins 

temes treballaré i em recolzaré per a la realització d’activitats adaptades al medi natural 

gironí. 

 

Després de la cerca d’informació, m’he adonat que dins les ciències de 1r i 2n es tracten 

diversos temes que posteriorment s’aniran especialitzant en diferents assignatures a 

mesura que avancin els cursos. Per tant, es pot dir que les ciències naturals és un recull 

de diferents disciplines científiques. Això ofereix un ventall d’oportunitats a l’hora de 

crear activitats. 

 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya proposa un seguit de blocs 

amb uns continguts i coneixements que s’han d’haver assolit en acabar l’etapa de 

Secundària Obligatòria. Donats aquests continguts, cada centre els distribueix el temari 

per a cada curs. És per això que, segons el centre, la programació pot variar. Jo basaré 

la creació d’activitats en el temari que s’imparteix a 1r i 2n d’ESO a la meva escola, els 

Maristes Girona. 

 

 

4.1. Temari de Ciències Naturals de 1r d’ESO 

És important aclarir que als Maristes Girona les ciències naturals de 1r s’imparteixen en 

llengua anglesa, per tant, no és d’estranyar que apareguin termes en anglès a 

continuació. Aquesta iniciativa és duu a terme en aquest centre des de l’inici del curs 

2015-2016. 
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4.1.1. Temari geològic 

El bloc geològic de 1r avarca un temari molt ampli que comença amb la introducció a la 

geologia Universal i del Sistema Solar i arriba fins la geosfera terrestre. Els blocs que es 

tracten en el llibre de ciències naturals de 1r són els següents: 

 

- 1. The Univers and the Solar Sistem (L’Univers i el Sistema Solar): Inclou el 

funcionament del Sistema Solar i la introducció dels cossos celestes que el 

componen, així com els planetes. Apareixen també el model geocèntric i 

heliocèntric amb la corresponent explicació de cadascun. 

 

- 2. The Earth and the Moon (La Terra i la Lluna) : Explica els fenòmens de la nit i 

el dia i de la presència d’estacions estretament relacionats amb la rotació de la 

Terra i la Lluna vers al Sol. 

 
- 3. The Atmosphere (L’Atmosfera): Inclou: composició, estructura i propietats 

que han fet possible la vida al nostre Planeta. Alerta també de l’actual canvi 

climàtic i proposa mesures per a la reducció de contaminació humana. 

 
- 4. The Hydrosphere (La hidrosfera): Exposa la distribució d’aigua al planeta Terra 

i el cicle de l’aigua, així com la seva importància i composició. També proposa els 

tractaments de l’aigua i la contaminació derivada de les activitats humanes. 

 
- 5. The Geosphere: S’explica la composició interna de la Terra i s’aclareixen les 

diferències entre roca i mineral. S’hi inclouen els usos humans d’aquests dos 

materials i els seus impactes sobre el planeta. 

 
En cada tema es proposen un seguit d’activitats experimental i de síntesi del temari de 

la unitat. 
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4.1.2. Temari biològic 

El temari biològic de la primera etapa de l’ESO, és a dir 1r i 2n, esta concentrat en el 

primer curs i segons la programació de la nostra escola és el següent: 

 

- 1. The Biosphere (la biosfera): S’exposen les característiques bàsiques dels 

éssers vius així com les seves funcions. S’introdueix la cèl·lula com a unitat bàsica 

de la vida. S’exposen també els cinc regnes i la seva classificació. També es 

defineix què és una espècie. 

 

- 2. The simplest life forms (les formes de vida més simples): S’aprofundeix en els 

regnes de bactèries, protoctists i els fongs. Es fa una introducció al món dels 

virus. 

 

- 3. Plants (les plantes): S’introdueix el concepte de vegetal i es presenten les 

plantes amb flor i sense flor. S’explica la nutrició, adaptació i reproducció de les 

plantes. Es parla sobre les plantes en perill d’extinció. 

 

- 4. Invertebrate animals  (animals invertebrats): S’exposen les característiques 

generals dels invertebrats i la seva diversificació. Els ordres que s’expliquen en 

aquest apartat són els següents: esponges, cnidaris, anèl·lids, mol·luscs, 

artròpodes i equinoderms.  

 

- 5. Vertebrate animals (animals vertebrats): S’exposen les característiques 

generals dels vertebrats i la seva biodiversitat. Els ordres que s’expliquen en 

aquest apartat són els següents: peixos, amfibis, rèptils, ocells i mamífers. 

 

En cada tema es proposen un seguit d’activitats experimental i de síntesi del temari de 

la unitat. 
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4.2 Temari de Ciències Naturals de 2n d’ESO 

A diferencia de 1r, a 2n les classes es seguiran realitzant en català durant els curs 2016-

2017 i els llibres que la nostra escola utilitzarà pertanyen a la mateixa editorial que els 

de 1r. 

 

4.2.1.Temari químic 

Primerament en aquest apartat es fa una introducció de la matèria, els seus estats, els 

mètodes de separació de mescles. Per últim, s’esmenten els tipus de canvis químics i 

físics. 

 

- 1. L’activitat científica:  S’explica el mètode científic, les mesures del SI (Sistema 

Internacional) amb els instruments de mesura corresponents. Es presenten les 

normes de seguretat de laboratori així com la eliminació de residus d’aquest. 

 

- 2. La matèria i els seus estats: Primerament es presenta el concepte de matèria 

i els estats en la què la podem trobar i com canvia aquest estat. Trobem un 

apartat en què s’expliquen els estats d’agregació i les propietats dels gasos en 

un apartat diferent també. 

 

- 3. La matèria i la seva estructura: Es presenta la classificació de la matèria en 

substàncies pures, mescles homogènies i heterogènies així com els pertinents 

mètodes de separació d’aquestes. 

 

- 4. Els canvis físics i químics: Es presenten els processos físics i químics. També 

s’introdueixen les reaccions químiques. 
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4.2.2 Temari físic 

Es fa una introducció a les forces, l’electricitat, el magnetisme, les propietats de l’energia 

i les seves fonts i la transmissió de la calor. 

 

- 5. Les forces i els seus efectes: S’introdueix el concepte de força, les 

deformacions en els cossos, el moviment el fregament. S’introdueixen també les 

màquines simples. 

 

- 6. Les forces de la naturalesa: S’introdueix la força gravitatòria, la elèctrica. 

També el magnetisme i l’electromagnetisme. 

 

- 7. L’energia: S’exposa el concepte d’energia i les seves formes i fonts. Pel que fa 

a la energia tèrmica, s’expliquen els seus efectes i la propagació de la calor. 

 

- 8. La propagació del so i la llum: Primerament la lliçó comença pel so i s’exposen 

les seves característiques i percepció. També l’efecte de l’eco. La unitat segueix 

amb la llum, les seves fonts i propagació. També s’explica la diferència entre 

reflexió, refracció i la seva percepció. 
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5. Geologia: Història geològica de Girona 

Ja que les ciències naturals inclouen la geologia, he cregut adient afegir una petita 

introducció a aquesta disciplina i un petit estudi de la història geològica i els materials 

de la nostra zona. 

 

Per a aconseguir informació sobre la història geològica de la nostra ciutat, em vaig posar 

en contacte amb en David Brusí, doctor en geologia de la Universitat de Girona que em 

va facilitar la informació necessària per a realitzar un estudi geològic de la zona 

juntament amb pàgines web i llibres de text adjuntats a la bibliografia d’aquest treball. 

Li agraeixo sincerament el seu ajut. 

 

5.1 Els materials i el cicle de les roques 

Per a entendre com es formen les roques i amb això, el contingut d’aquest apartat, he 

realitzat un esquema de formació on apareixen els diferents tipus de roques i els 

processos que les han portat al seu estat físic: 

 
Esquema d’elaboració pròpia 
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5.2. Quadre dels temps geològics 

Per a poder situar-nos en un període de temps tant extens, cal ordenar i planificar les 

eres, períodes i èpoques geològiques. Per a fer-ho he afegit el següent quadre on es 

troben ordenades cronològicament: 

 

 

 
 
Taula dels temps geològics. Extreta del material didàctic de les Olimpíades de 
Geologia 2016 
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5.3. Els temps geològics gironins 

S’ha calculat que la Terra té una edat aproximada de 4.500 milions d’anys, per tant, no 

és estrany que en geologia es parli de milions d’anys quan se citen edats de roques o 

fòssils.  

 

L’era Paleozoica 

La història geològica enregistrada a la nostra ciutat es remunta a l’era Paleozoica que va 

tenir lloc fa de 570 a 248 milions d’anys. Són les primeres capes sedimentàries de les 

que es té constància a Girona. Aquest estrat és el, dels enregistrats, el que té més 

potència, és a dir, més gruixària. Els materials que formen aquestes capes sedimentàries, 

són principalment, roques metamòrfiques, és a dir, creades mitjançant pressió i, com a 

conseqüència, altes temperatures que provoquen la seva compactació. Un exemple 

d’aquestes roques són els esquistos, formats per compactació d’argiles. En aquesta era 

ja tenim l’existència d’organismes simples o, també anomenats antics (del grec 

“palaios”), així com les primeres plantes primitives i insectes. S’han trobat també 

exemplars d’algues marines com la Crinoïdeus. 

 

L’era Cenozoica 

L’era enregistrada que trobem a continuació de l’era Paleozoica és la Cenozoica que va 

des dels 65 a 54.3 milions d’anys. Les capes sedimentàries que trobem d’aquesta època 

a la nostra ciutat estan compostes per roques sedimentàries detrítiques, així com les 

calcàries. Això dóna lloca saber que, en aquella època, Girona estava sota el nivell del 

mar, ja que la roca calcària precipita fonamentalment a les plataformes distals.  
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En aquesta era geològica cal també destacar la presència d’un fòssil gironí característic, 

el Vidaliella Gerundensis, un gasteròpode d’origen encara continental i prou abundant 

com per trobar-ne alguns jaciments fossilitzats en calcària en perfectes condicions. 

 

L’època de l’Eocè (era Mesozoica) 

La següent època geològica, que es troba dins l’era Mesozoica, és l’Eocè que avarca un 

període històric dels 54.3 a 3.7 milions d’anys. Aquesta època és especialment important 

per a la història de Girona, ja que és el moment en que es crea la famosa Calcària 

Nummulítica que caracteritza i dóna símbol a la nostra ciutat. Aquesta capa 

sedimentària es forma encara a sota el nivell del mar, gràcies a aquest fet, tenim fòssils 

nummulítics en tant bon estat de conservació. Com ja he dit, el material predominant 

segueix sent la calcària, un sediment detrític. Hi trobem també capes de poca potència 

amb sediments fluvials, els quals ens donen la informació de la presència de rius a 

Girona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia. Extreta del Pdf  “Set històries 
geològiques”. 
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L’època del Neogen 

L’època geològica que ve a continuació és el Neogen amb una edat de 23.8 a 2.6 milions 

d’anys, que geològicament parlant, es tracta d’estrats molt nous. D’aquesta època a 

Girona tenim constància d’un estrat constituït encara per roques sedimentàries on hi 

trobem animals fossilitzats de grans dimensions a zones tan conegudes com la Plaça 

Catalunya com el Dinotherium Giganteum, Un mamífer semblant a un elefant actual que 

podia mesurar fins a 4 metres d’alçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els temps volcànics 

El següent temps geològic va tenir lloc fa només 500.000 milions d’anys i es tracta del 

vulcanisme. Per tant, els estrats que trobem d’aquesta època contenen materials 

magmàtics sense presència de fòssils a causa de la fusió total de la roca. El volcà inactiu 

que trobem més a prop de la nostra ciutat és el volca de la Crosa de Sant Delmai, al sud 

de Girona que va produir una explosió freatomagmàtica les bombes volcàniques de la 

qual van arribar a varis quilòmetres de distància de radi del cràter formant una fina capa 

de sediments volcànics o magmàtics juntament amb les colades piroclàstiques. 

 

Les falles 

Seguidament a l’activitat volcànica, a causa del moviment de les plaques tectòniques 

que es troben just a sota de la nostra ciutat i rodalies, es van originar una sèrie de 

terratrèmols que van comportar la modificació del sòl gironí. Cal destacar la importància 

d’aquesta successió de falles, ja que a causa d’aquestes, trobem encara avui en dia 

jaciments de fonts naturals amb un contingut reduït del gas Radó (Rn), un gas radioactiu. 

 

 

 
 
Fotografia. Extreta de paleocreations.com 
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Aquestes aparicions de gas Radó tenen el seu origen a l’era Paleozoica on, entre els 

sediments, van quedar compreses bosses amb aquest gas i, a causa de l’aparició de les 

falles, aquest gas ha ascendit per les esquerdes i ha quedat barrejat amb aigües 

d’aqüífers. Podem trobar encara fonts com La Font del Ferro, a Sant Daniel, on encara 

raja aigua amb una petita proporció de gas Radó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Època de precipitacions abundants 

La capa sedimentària més recent que trobem té una composició típica de zones fluvials. 

Es tracta d’un estrat amb poca quantitat de sediments. Això és degut a que, després 

d’una llarga època de precipitacions molt abundants, Girona va quedar sota el nivell de 

l’aigua i, per aquest motiu trobem sediments fluvials així com els còdols, en zones de 

certa alçada. La crescuda del riu Ter més alta enregistrada al 1617 indiquen que el nivell 

del riu va pujar 56 metres d’alçada i el seu cabal va arribar a ser de 4500m3/s. 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia. Extreta del PdF “set històries geològiques”.(els cercles grocs 
indiquen la pujada del gas Radó a la superficie. 
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5.4. Fòssils. Els Nummulits 

Els Nummulits són el símbol d’identitat de les roques de Girona i sovint la seva forma és 

coneguda pels gironins.  

 

Els nummulits eren animals unicel·lulars que van habitar a la zona que ara pertany a 

Girona i rodalies. En aquells temps, com ja he aclarit abans, Girona es trobava sota el 

nivell del mar i és allà on la calcària va començar a precipitar al fons d’aquest mar. Durant 

aquest procés de formació de la roca calcària, aquests animals unicel·lulars eren molt 

abundants i quedaven sepultats sota els sediments calcaris, fet que posteriorment els 

convertiria en animals fossilitzats, dels quals només es conservaria l’exosquelet o 

altrament dit, les parts no-orgàniques de l’animal. 

 

Degut a la seva abundància, a la àmplia extensió geogràfica que va ocupar i a que va 

viure en un període curt de temps en l’època de l’Eocè, estem davant del denominat 

fòssil guia, una eina molt útil per als geòlegs i paleontòlegs a l’hora de determinar l’edat 

dels materials i les característiques en què es van formar. Gràcies a algunes 

característiques que presenta aquest ésser unicel·lular, podem determinar que va viure 

en zones càlides amb un clima tropical marí molt diferent al que tenim ara mateix en el 

mateix indret.  

 

Es tracta d’un foraminífer; animals que normalment els trobem en zones que havien 

estat marines i constituïts per un exosquelet. Aquest esquelet esta constituït per una 

closca de calcita amb alt contingut en magnesi i esta formada per diverses capes de 

calcita fibrosa i densament perforada per porus. Té forma lenticular (de moneda).  
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El seu interior és en forma d’espiral amb envans i un sistema de cambres i canals 

comunicats. La mida dels nummulits pot anar des de mil·límetres fins als 6cm de 

diàmetre. 

 

Aquest animal presenta dos tipus de reproducció, segons els exemplars trobats. El 

primer és de tipus asexual, (individu resultant d’un procés de reproducció sexual 

anterior) amb aquest tipus de reproducció trobem als individus amb un diàmetre més 

gran, ja que l’animal segueix creixent i augmentant el nombre de cavitats i anells a la 

closca. La reproducció sexual té com a resultat diferents individus de diferents mides 

(més petites) i formes. 

 

 

 

 

 
 
Fotografia. Extreta de whotalking.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia pòpia. Extreta al Castell de Montjuïc. 

Exemplars de Nummulits. 
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5.5 Altres fòssils que trobem a Girona 

Tot i que els nummulits siguin els organismes més abundants que trobem fossilitzats a 

les roques gironines també cal destacar alguns altres fòssils característics de la nostra 

ciutat i, molts d’ells, de fàcil reconeixement.  

 

La gran majoria segueixen sent fòssils d’origen marí ja que va ser quan Girona estava 

sota el nivell del mar que aquests animals van precipitar i van quedar a les roques. 

 

Aquesta part es troba en llengua angles perquè serà posteriorment utilitzada a les 

activitats geològiques de la part pràctica. 
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Fossil Recognition  

Calcareous algae 

 

White and light yellow colour. Found in Little isolated 
ball or in tree shapes. 

Foraminifera Nummulites 

   

Coin shape. Always White colour and with concentric 
circles inside. Size is between 2mm and 5mm of 
diameter approximately. Most abundant fossil in 
Girona. 

Miliolida 

 

Similar appearance to nummulites but much smaller. 

Alveolina 

 
 
 

Similar to nummulites. Circular fusiform shape (cone 
shape).  
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Gastropoda 

 

Huge variety of shapes and sizes. Conic and spiral 
shape. Its appearance is similar to current snails. 

Bivalvia osterida 

 
 

Common fossils in Girona. Similar to our current 
bivalvia. Thick and with laminas.  

pectínida 

 

Common fossil in Girona. Similar to our currents 
bivalvia. With waved surface. 

Echinodea 

 
 

Just some parts of the animal are common to be 
found. 

Vertebrates 

 

Unlikely and not common to be found.  

*esquema/resum d’elaboració pròpia 
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6. Biologia: El bosc de ribera (Rius Onyar i Ter) 
 

Ja que les activitats que incloc a l’apartat biològic d’aquest treball es realitzen en aquest 

tipus de bosc, el bosc de ribera dels rius Onyar i Ter, he cregut pertinent afegir un apartat 

amb les característiques més importants d’aquest hàbitat. 

 

Els boscos de ribera constitueixen un hàbitat molt localitzat del nostre territori on els 

arbres caducifolis predominen en els marges dels rius desplaçant els boscos perennes 

cap a zones més allunyades. Degut a les suaus temperatures de l’hivern, en molts casos, 

aquest arbres caducifolis no perden la fulla tot i que l’activitat fotosintètica disminueixi. 

Els tipus de bosc de ribera que podem trobar a Girona i rodalies són els següents: 

 

- Verneda: És el bosc que ocupa mes extensió a les nostres comarques. 

Ressegueix, a ran d'aigua, els cursos permanents mitjans i petits de les 

comarques de la Selva, el Gironès, les Alberes, la Garrotxa... L'estrat arbori és 

dominat pel vern, que és acompanyant fins als 800 m per freixes de fulla petita i 

oms. Pel que fa a les herbes, entre les quals destaquen la consolda, el buixol, 

l'herba de les morenes, el dorònic i el marcòlic.  

 

- Albereda. Es fa a les vores dels cursos baixos deis rius de llit ample i que porten 

molta aigua, tant a l’hivern com a l'estiu. Son bon exemple d'aquesta mena de 

rius el Ter i el Fluvià. De tota manera, les alberedes, solen trobar-se en indrets 

planers i intensament conreats. Exemplars escassos d’àlbers i freixes de fulla 

petita encara es poden veure a l'Empordà, prop de la desembocadura d'aquests 

rius esmentats.  
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- Gatelleda: Es fa a terra baixa, principalment al Gironès i a la Selva, en valls 

enclotades però amb aigua abundant, si mes no als mesos hivernals i plujosos, i 

també en punts inundats temporalment. El gatell i el salze recobreixen un estrat 

dominat per herbes molt grosses com els càrexs i la cua de cavall, i on no hi són 

rars els avellaners i els trèmols, ambdós especies pioneres en la colonització 

d'indrets humits.  

 

- Omeda: Se situa mes arran d'aigua (verneda o gatelleda) i el bosc perennifoli 

proper. De natural consta d'un estrat arbori dominat per l'om, on també poden 

fer-se el gatell i el freixe, i en son herbes característiques el mili gruà i la lleteresa 

de bosc.  

 

- Salzeda. Es fa al bell mig deis rius de llit ample o bé en cursos petits que 

s'assequen a l'estiu. Hi son comuns salzes de diverses menes i l'herba sabonera. 

El seu aspecte és d'una bosquina, perquè mal no pot arribar a assolir cobertes ni 

dimensions importants perquè ha de suportar els forts impactes de les 

revingudes, que arrosseguen quantitats importants de roques i pedres.  
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Part pràctica 
(treball de camp) 
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7. Aplicació pràctica del mètode científic: Cria 

de capgrossos 

Com ja he mencionat anteriorment, aquest treball de recerca basa les activitats en la 

inductivitat i mètode científics per a la cerca de respostes a les preguntes plantejades. 

Per a familiaritzar-me amb aquest mètode he realitzat un experiment, tot seguint els 

passos i les pautes que el mètode científic proposa per a una bona cerca científica. 

Aquest experiment es basa en agafar capgrossos en la fase inicial de la seva metamorfosi 

i fer un seguiment del seu creixement mitjançant la observació; anotant objectius, 

hipòtesis, canvis que van succeint etc. Un cop finalitzat aquest cicle s’elaboraran les 

conclusions i s’arribarà a la conclusió final. 

 

 

7.1 Introducció a l’experiment. 

7.1.1 Observació de la zona i introducció 

 

  

 
Mapa. Extret de: https://www.google.es/maps. Situació geogràfiaca de la zona 
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Vaig duu a terme la recollida dels 8 exemplars de cap gros a la riera de Pedrola pel seu 

pas per les Gorges de Canet d’Adri, un petit municipi a pocs minuts en cotxe del centre 

de la ciutat.  

 

És una zona molt humida i amb vegetació caducifòlia, ja que es tracta d’un bosc de 

ribera: hi podem trobar espècies de flora com la falguera mascle o el corriol. Les aigües 

són molt netes (ho corroboren la presència d’indicadors de puresa naturals, així com les 

algues espirogires i la presència d’amfibis en sí) , condicions indispensables per a la 

procreació d’aquests animals molt sensibles als canvis en el medi i a la contaminació. 

 

 

 

El subsòl és volcànic per la presència d’un antic volcà a prop de la zona, fet que ajuda a 

la procreació d’espècies de flora diversa, ja que és tracta de sòls amb alt contingut en 

nutrients. 

  

 
Fotografia. Extreta de: www.plantasnet.com. 
Exemplar de falguera mascle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia pròpia. Exemplar de corniol 
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52 

7.1.2 Cicle de creixement i metamorfosi de la granota 

Totes les hipòtesis i deduccions que venen en l’apartat a continuació han estat basades 

segons el següent esquema de creixement i metamorfosi de la granota. Ha estat un 

esquema/resum d’elaboració pròpia i pretén mostrar els diferents estadis pels que 

passa un cap gros fins a l’edat adulta. Els temps de transició entre estadis també es troba 

senyalitzat. 

 

 

 

 
Esquema i dibuixos propis. Cicle de metamorfosi de la granota 
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Segons l’esquema esmentat anteriorment, el cicle complert de metamorfosi finalitza 

passats els tres mesos de la segmentació. 

 

Podem diferenciar fins a 7 estadis diferents pels que passa l’animal abans de convertir-

se en granota adulta. 

 

 

7.1.3 Part experimental 

Aquest experiment té com a  objectiu principal exemplificar el mètode científic i utilitzar-

lo com a guia alhora de realitzar les activitats i itineraris bio-geològics. A la vegada, 

pretenc seguir l’evolució d’un amfibi mitjançant un estudi i l’extracció de respostes i 

conclusions finals a les preguntes plantejades a l’inici. 

 
Mitjançant la observació de la natura m’han sorgit un seguit de preguntes a les que 

pretenc trobar-hi solució. Les preguntes que vol resoldre la realització d’aquest 

experiment són les següents: 

 

- Quant de temps triga la metamorfosi d’un cap gros? (en cas pràctic, no teòric) 

- Els capgrossos que he agafat de quina espècie són? 

- Sobreviuran tots els exemplars que he recollit per a realitzar l’experiment? 

Quants en moriran? 

- Com evolucionen els capgrossos en llibertat i en captivitat? Comparació 

d’observacions. 

 

Les hipòtesis que he extret de formular aquestes preguntes han estat basades en 

fenòmens observats però no comprovats i són les següents: 

 

- Preveig que la metamorfosi del capgrossos pot durar entre 2 i 3 mesos. He arribat 

a aquesta hipòtesi anant a la zona on els vaig agafar en dos dies diferents que es 

distancien entre ells en una setmana. Vaig fer dues mitjanes de la longitud dels 

capgrossos en aquell riu; una cada dia, i vaig fer un càlcul de temps aproximat. 
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- Preveig que els capgrossos que he agafat són de granota pintada, em recolzo en 

la mida que tenen i a que es tracta de una de les espècies més abundants a la 

zona. Penso que si fossin capgrossos de gripau, serien més grans en el mateix 

estadi evolutiu. 

- Els amfibis, en general, posen una quantitat d’ous elevada perquè la natura 

preveu que part d’aquests ous no arribaran a ser amfibis adults per raons vàries 

com la presència de depredadors o malformacions incompatibles amb la vida o 

degut a la selecció natural. Per tant, calculo que hi haurà una tassa de 

supervivència de 5/8. 

- Ja que el medi natural és el seu habitat habitual, la meva hipòtesis és que la seva 

evolució serà més ràpida en llibertat, ja que es troben en condicions òptimes. 
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7.2 Mesures i gràfica de creixement dels cap grossos 

 

He recollit totes les mesures en una taula de valors i posteriorment he realitzat una 

gràfica en què es mostra el creixement dels exemplars. Per a fer aquest estudi cal 

destacar alguns paràmetres especials que he dut a terme per a les mesures dels 

exemplars. Pel que fa a l’amplada, només he mesurat el cos, no incloc les potes en 

l’amplada de l’animal. Per a fer la gràfica he utilitzat les mitjana de les mesures que es 

troba a la dreta de la taula de valors. 

 

En aquesta gràfica he afegit una variable que consisteix en un índex biomètric, apart de 

les variables de l’amplada i la llargada. Aquest índex és una constant que obtenim de 

dividir l’amplada entre la llargada i es tracta d’un resultat sense unitats. A continuació 

de la gràfica he realitzat l’estudi pertinent. 

 

  

    Cap grossos    

setmana   1 2 3 4 5 6 7 8 Mitjana índex 

1 llargada 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6875 0,22962963 

amplada 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3875 

2 llargada 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 0,27173913 

amplada 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,625 

3 llargada 2,6 2,8 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,5 2,525 0,28712871 

amplada 0,7 0,9 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 0,725 

4 llargada 2,6 2,3 2,4 2,3 2,4 2,6 2,8 2,5 2,4875 0,31155779 

amplada 0,9 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9 0,7 0,775 

5 llargada 2,4 2,2 2,5 2 2,8 2,3 2,4 2,4 2,375 0,27894737 

amplada 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6625 

6 llargada 0,8 0,9 2,1 1,8 0,8 0,9 2,8 1 1,3875 0,32432432 

amplada 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,9 0,3 0,45 

7 llargada 1 1,1 0,9 1,2 1 0,9 0,9 0,9 0,9875 0,37974684 

amplada 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,375 

8 llargada 1 1,1 1,2 0,9 1 1 0,9 0,9 1 0,3875 

amplada 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3875 

9 llargada 1 1 1,2 1,2 0,9 0,9 /  /  0,775 0,38709677 

amplada 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 /  /  0,3 
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7.3 Interpretació de resultats i conclusions 
 
Tot i haver realitzat tots els passos que s’han de seguir per a acomplir el que el mètode 

científic estableix com a vàlid, m’ha estat impossible concloure cap de les meves 

hipòtesis ja que he estat observant els paràmetres mesurats i he vist alguns problemes 

a l’hora de la corroboració del treball. Aquests problemes que m’han sorgit són l’excés 

de variables de les quals depèn el creixement dels cap grossos i també és un 

inconvenient haver treballat amb una població tant reduïda (només 8 exemplars). 

 

En quant a les irregularitats en les variables del medi natural m’he trobat amb el 

problema de la mesura de la temperatura. Les meves mesures eren periòdiques cada 

tres setmanes i sempre a la mateixa hora del matí: entre les 10:30 hores i les 11:00 hores 

a la bassa on vaig recollir els exemplars. Després de acabar l’estudi em vaig adonar que 

aquesta periodicitat era en un espai de temps massa extens en el qual hi jugava un paper 

massa important l’atzar de les circumstàncies. 
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M’he estat informant sobre aquest problema que a mi m’ha sorgit i he descobert que es 

tracta d’un problema molt comú entre la comunitat científica en el que els experiments 

no arriben a una conclusió definitiva sinó que només aporten més informació sobre el 

tema tractat. Tot i així adjunto a la part final d’aquest apartat totes les mesures de les 

variables observades. 
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8. Visites de reconeixement mediambiental 

 

El propòsit d’aquestes visites és conèixer més d’aprop algunes zones de la nostra ciutat 

i rodalies amb la finalitat de fer les activitats més acurades i amb més varietat de 

continguts ja que, mitjançant aquestes visites, he pogut aprendre alguns aspectes els 

quals podria tractar com a casos de proximitat. Algunes d’aquestes visites estaven 

organitzades per entitats locals com el Consorci del Ter i, per tant, guiades per biòlegs 

(ornitòlegs i botànics). Així que en aquest cas només m’hi vaig haver d’apuntar per la 

seva pàgina web. Tot i així, el primer reconeixement d’algunes zones va ser portat a 

terme per mi mateixa. 

 

La següent visita va ser guiada per en Lluís Vilar, professor de botànica de la UdG i amb 

qui vaig contactar personalment.  

 

Totes les visites realitzades han tingut lloc a zones humides ja que és on la majoria 

d’activitats seran dutes a terme i és també on trobem més biodiversitat i més aspectes 

naturals on aprofundir. 

 

 

 

Fotografia pròpia. Jornada naturalista al riu Ter 
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8.1 Visita 2: Jornada naturalista al riu Ter 

 

Gràcies a la invitació de Ponç Feliu a la sortida naturalista que organitzava el Consorci 

del Ter el dia 19 de maig a la població d’Anglès, vaig tenir la oportunitat d’aprendre 

aspectes naturalistes sobre aquest riu gironí que em seran d’utilitat per a la recopilació 

de informació de fauna a la vegada que m’introduiran la zona i les seves possibilitats. 

 

La jornada va començar a les 9:00 hores del matí a prop del riu. Vam començar amb una 

petita explicació sobre la programació del dia i seguidament ens vam endinsar al bosc 

fins a arribar a la conca del riu. Primerament, ens van parlar sobre el projecte que s’ 

estava duent a terme en aquell moment, el LIFE Potamo fauna, que part d’aquell 

projecte era el cens d’ocells, així que, gràcies a les xarxes que els ornitòlegs havien 

col·locat, vam procedir a l’anellament dels exemplars aconseguits. 

 

Però abans d’alliberar-los, vam identificar l’espècie, calcular l’edat mitjançant el 

plomatge i la mida de les ales, calcular la massa muscular, el pes, i per últim, col·locar 

l’anella identificadora. Els exemplars aconseguits, entre d’altres van ser:  una merla, un 

tord, un pit-roig i una mallerenga. 

 

 

 

 

 

Fotografia pròpia. Càlcul de pes de l’ocell 
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Ja havent deixat anar els ocells, ens vam traslladar cap a dins el riu per a realitzar la 

segona part del programa: la pesca científica mitjançant el mètode elèctric amb la 

finalitat de fer un cens de població de peixos. Aquest mètode de pesca només és permès 

a persones amb llicència, com en aquest cas els investigadors, per la seva alta eficàcia. 

El biòleg encarregat d’aquesta activitat va advertir dels riscos que les espècies invasores 

com el cranc vermell americà, el cranc senyal, el musclo zebrat o la tortuga de florida 

podien ocasionar a les espècies autòctones com les nàides, una bivalva en greu perill 

d’extinció. Des del projecte LIFE Potamo Fauna estan intentant posar-hi remei.  

 

 

 

 

 

 

Fotografia extreta de http://elblauet.blogspot.com.es/ 
. fulletí informatiu 

 

Fotografia pròpia. Realització de la pesca elèctrica 
(cens d’espècies de peixos) 

 

http://elblauet.blogspot.com.es/


  

 

61 

8.2 Visita 3: Reconeixement dels rius Ter i Onyar 

(comparativa) 

El dia 28 de juliol d’aquest any, amb la companyia i experiència en el camp botànic del 

Doctor Lluís Vilar vaig tenir la oportunitat de poder realitzar aquesta sortida de 

reconeixement mediambiental. Els propòsits d’aquesta visita són la comparativa entre 

aquests dos rius i obrir el ventall de localitzacions per a les activitats pràctiques. 

 

Riu Onyar per la Creueta 

 El riu Onyar per al seu pas per la Creueta té un cabal constant durant tot l’any 

degut a que la depuradora que es troba més amunt regula aquest cabal i deixa 

el riu amb nombrosos nutrients degut provablement al seu mal funcionament. 

En aquest punt trobem una gran varietat d’espècies vegetals invasores així com 

la Ludwigia peploides, una al·lòctona d’Amèrica del Sud, arrelada al fons i també 

llenties d’aigua, segurament Lemna minor, que sura sobre l’aigua.  

 

 Es tracta d’un punt amb bon accés a la riba del riu i, tot i la presència d’aquestes 

espècies foranies es tracta d’un tram amb vegetació ben estructurada i amb 

nombroses especies animals així com invertebrats i ocells per la qual cosa el 

considero apropiat per a realitzar les activitats: “Biological evaluation of an 

ecosystem” i “Macroinvertebrates as a biological indicator” ambdues dins 

l’apartat d’activitats biològiques.  

 

 

Fotografia pròpia. Localització del riu Onyar per la 
Creueta 

 

Fotografia pròpia. Presència de 
macroinvertebrats aquàtics. 
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Riu Ter per Sant Ponç 

 

 Primerament la nostra idea principal era accedir al riu des de Fontajau, però 

degut a canvis en la vegetació de la riba del Ter ens va ser impossible l’accés. 

 

 Seguidament i a pocs minuts de Fontajau trobem l’accés al riu Ter per Sant Ponç, 

localització assignada per a les activitats: “Chemical wàter analysis”, “Biological 

evaluation of an ecosystem” i “Macroinvertebrates research” i on la presència 

d’espècies foranies és menor. És important remarcar que l’activitat s’ha de dur a 

terme en el tram anterior a la depuradora de l’hospital Josep Trueta ja que així 

és probable que no obtinguem resultats contaminats.  

 

 

 

 

  

Fotografia pròpia. Cerca de macroinvertebrats al 
riu Ter. 

 



  

 

63 

9. Entrevistes 

9.1 Entrevista a Ponç Feliu Latorre (Consorci del Ter) 

Data: 18/03/16 

Després de la recomanació d’alguns professors de l’escola de que parlés amb en Ponç 

Feliu em vaig decidir a contactar amb ell per via telefònica. El dia 18 de març al matí el 

vaig trucar i em va sorprendre la rapidesa de la seva resposta; aquell mateix migdia em 

va donar cita per a realitzar-li les preguntes que havia preparat. Em va citar al seu 

despatx del Consorci del Ter, a la Comacros de Santa Eugènia i en mitja hora em va 

respondre totes les preguntes que li vaig formular. El senyor Ponç Feliu ha realitzat varis 

treballs de seguiment de fauna i ha col·laborat en projectes de divulgació científica a la 

nostra ciutat amb entitats com La Caseta de la Devesa i l'Ajuntament de Girona. Per a 

aquest motiu he trobat indispensable el seu ajut. 

 

Li agreixo sincerament la seva col·laboració i la informació que em va donar. Les 

preguntes que li vaig formular varen ser les següents: 

  

1. Quina és la seva feina actual i quins estudis superiors l’han portar a exercir 

aquesta feina? 

Va estudiar Biologia a la Universitat de Girona (UdG) i es va especialitzar en ornitologia. 

Actualment participa en alguns projectes de seguiment de poblacions d’ocells 

hivernants i nidificants com l’àguila cuabarrada, el corb marí emplomallat, el falcó 

pelegrí o les baldrigues al Cap de Creus. 

 

2. Quins projectes científics i educatius hi ha a la nostra ciutat actualment? Quines 

activitats s’han fet a Girona per a descobrir aspectes científics de manera 

inductiva? 

Actualment, amb la col·laboració del Consorci del Ter i La Caseta de la Devesa, es 

realitzen diferents itineraris de descoberta d’espais naturals per a gent de totes les edats. 

Aquests itineraris i activitats es poden consultar a través de la pàgina web del Consorci 

del Ter: www.consorcidelter.cat i la pàgina web de la Caseta de la Devesa i ajuntament 

de Girona: www.girona.cat/caseta . 

http://www.consorcidelter.cat/
http://www.girona.cat/caseta
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3. Quins indrets es poden aprofitar per a un treball científic inductiu per a 

alumnes de Educació Secundària? 

Entre d’altres indrets d’interès, tant biològic i geològic com paisatgístic, recomana tenir 

en compte les hortes de Santa Eugènia, uns aiguamolls recentment reordenats i ampliats 

on s’hi pot trobar gran diversitat d’espècies, tant fauna com flora. Tampoc podem oblidar 

la zona del riu Ter per Fontajau, on el cabal del riu permet l’aflorament de moltes 

espècies. Per últim, la vall de Sant Daniel, que també es tracta d’una zona amb molta 

biodiversitat. A nivell d’estudi geològic, hem de parlar de la Pedrera de Girona, d’on 

s’extreu la roca calaria per excel·lència de la nostra ciutat, la calcària nummulítica. 

 

4. Em podria facilitar algun contacte o persona de referència que em pugui 

ampliar la informació sobre educació i fauna a Girona? 

Si, en Daniel Boix, professor de la nostra universitat em pot facilitar informació sobre 

fauna i flora de zones inundades. També l’Alba Casals, gestora de la pàgina web 

naturalista   http://elblauet.blogspot.com.es/ em pot facilitar informació sobre activitats 

amb escoles apart d’informació sobre fauna i flora. 

 

5. En quins projectes científics i educatius ha participat  a la nostra ciutat? 

Recentment, ha participat en el projecte de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) de 

repoblament del Falcó pelegrí. També com ha citat abans, en la reordenació i ampliació 

dels aiguamolls de Santa Eugènia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elblauet.blogspot.com.es/
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9.2 Entrevista a Lluís Vilar (UdG) 
Data: 26/5/16 

El dijous dia 26 de vaig tenir la primera cita en persona amb el professor de botànica de 

la Universitat de Girona, Lluís Vilar, després d’haver estat en contacte per correu 

electrònic durant uns mesos abans. Em va citar al seu despatx a la facultat de ciències al 

campus de Montilivi. Vaig rebre la recomanació de parlar amb ell per part d’un exalumne 

de la UdG el qual em va donar el seu contacte. Estic molt agraïda a en Lluís per la seva 

implicació i interès per la meva tasca. Vam acordar que posteriorment ens citaríem de 

nou per acabar de parlar sobre algunes millores i recomanacions per al treball.   

 

Tot i respondre les preguntes que li vaig formular, em va donar algunes recomanacions 

sobre les quals podria anar treballant abans no ens tornéssim a trobar. Una d’aquestes 

recomanacions va ser que em centrés en la descripció detallada de fauna i flora d’una 

zona que jo triés, enlloc de aprofundir en totes. Aquesta zona en la que aprofundiria 

seria la que em serviria com a model per a les altres. 

 

1. Em podria recomanar alguna font d’informació sobre flora i, si pot ser, fauna? 

És cert que s’han fet molts estudis sobre aquest tema tan concret a la nostra 

ciutat i han estat duts a terme per diversos experts en la matèria. Tot i així et 

recomano que busquis informació sobre els habites de  Catalunya on pots trobar 

informació més sintetitzada que et facilitarà la feina. 

 

2. Coneix algun indret a Girona d’interès per a la realització d’activitats al medi 

natural? 

(Li vaig ensenyar els que a mi em semblaven d’interès primer). La veritat és que 

els que tens marcats com a importants són un bon recull de llocs on trobem gran 

biodiversitat i on, per tant, es poden dur a terme activitats biològiques diverses. 
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3. Té constància d’algun projecte de recuperació de fauna o flora que s’estigui 

duent a terme a l’entorn gironí? 

Actualment hi ha diversos projectes en marxa en quant a la eradicació de la fauna 

i flora invasora que perjudica greument la autòctona. Un d’aquests projectes, per 

exemple, és el LIFE Potamo fauna. 

 

4. Em podria facilitar informació per a la realització d’un estudi bàsic de l’aigua 

d’un riu? I d’un ecosistema? 

Un bon estudi de l’estudi d’estat d’un ecosistema és mitjançant els paràmetres 

indicadors de QBR (índex de qualitat del bosc de ribera), un dels més abundants 

a la nostra zona. 

 

5. Té alguna recomanació vers l’estudi que estic realitzant sobre el creixement de 

cap grossos?  (proposta de gràfica). 

La veritat es que en aquest estudi influeixen moltes variables que no han estat 

estudiades, per tant, no m’aventuraria a fer conclusions, en tot cas faria 

conclusions provisionals o propostes de conclusions. 

 

6. Sap d’alguna institució que estigues interessada en la promoció d’aquest 

projecte? 

Sé que la Caseta de la Devesa és un organisme molt actiu en aquest àmbit i 

podrien estar interessats. 
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9.3 Entrevista a Sílvia Teixidor (La Caseta serveis 

educatius) 

Data: 8/09/16 

El dia 8 de setembre vaig concertar cita amb aquests serveis a la nostra ciutat per a 

exposar la feina duta a terme en aquest treball a la vegada que els realitzava aquesta 

entrevista per a conèixer millor els serveis que ofereixen. Els agraeixo molt la seva 

col·laboració en el treball així com la amabilitat amb la que em van atendre. 

 

1. Des de quin any funciona aquesta institució a la nostra ciutat? 

Oficialment com a servei funciona des de l’any 1992 tot i que els antecedents previs són 

l’Aula de la Natura (1982) i El taller d’història. 

 

2. Amb quin propòsit es va crear? 

Oferir alternatives als centres per a què sortissin al medi natural a conèixer la nostra 

ciutat tant en aspectes naturals com socials. 

 

3. Quin tipus de feines educatives dueu a terme? 

Oferim recursos educatius a les escoles per complementar el currículum: coneixement 

del medi, activitats socials, activitats teatrals i musicals, activitats científiques. 

 

4. Dins de quin rang d’edat organitzeu activitats educatives? 

Gairebé tots els rangs: escola bressol, primària , secundària (obligatòria i post 

obligatòria) i escola d’adults. 

 

5. Quins serveis educatius oferiu pel que fa a l’àmbit de les ciències naturals? 

Activitats, itineraris... 

Un bon recull en són la col·lecció d’itineraris, visites a serveis de la ciutat, la Fira de la 

Ciència i els projectes en horts escolars. 
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6. En el cas que actualment estigueu treballant en algun projecte educatiu, de quin es 

tracta? 

Actualment pel que fa a l’àmbit d’educació es treballa en els camis escolars sostenibles 

 

7. Col·laboreu amb altres institucions públiques o privades? Quines? 

Sí, alguns exemples són els següents: Universitat de Girona, el Centre de Recursos 

Pedagògics, El CaixaForum, el Consorci del Ter i el Consorci de les Gavarres entre 

d’altres. 
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10. Self-created educational method 

The main reason why I decided to create my own learning method was my personal 

need as a student to relate what I was being taught with close reality or real natural 

cases. I also found interesting the fact of making my research project more original by 

creating this method. 

The aims to achieve with its appliance are shown in the following basic scheme: 

 

10.1 The structure of the method 

The method follows some steps that have to be achieved to get the right knowledge and 

also get it in the right way: 

 

Self-made scheme. Basic scheme of the method 

 

 

Self-made scheme. Specific scheme of the method 
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10.2 Bases 

If needed, the following bulleted points had been explained in the first part of this 

research project. This method is based on the following points: 

- The inductive method: This is an educational system which consists in taking 

something general enough to be specified in future so that the student first 

experiments and then gets the knowledge. I believe this is the best way to get a 

knowledge and also keep it in the brain for a longer time as it will be taught, in 

some way, by him/herself. 

- The Scientific method: This will be useful in the future for the student to be right 

at the time to create a scientific study as it is the base of any science. 

- The active method: Even though it requires more teacher role involvement, the 

dualism between teacher and student helps the student to understand what is 

been explained as the teacher is going to be there to interact and answer the 

spontaneous questions during the task. 

 

10.3 Values of the method 
 
The main values this method wants to achieve are the following: 

- Learn in English instead of learning English: as the foreign language is going to 

be applied during the activity and the assimilation of the contents. 

- Group-working skills development: as all the activities are planned to be worked 

in groups. 

- Environmental recognition of studied contents: learn throw nature observation 

as the main contents are going to be studied at school and after applied in 

surrounded environment.  
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10.4 Requirements 

As it is an active method the requirements needed are different than the ones needed 

in normal lessons: 

- Active role as a student and a teacher 

- A previous concepts acquisition: to be done at school. This means that this method 

cannot work on its own as it needs the school contents acquisition 

- Use of scientific point of view and judgment 

- Aims to work in a collective way: here is where the working group skills are developed 

10.5 Basic competences evaluation 

This part is not planned as a concept evaluation but as a group skills development 

evaluation. It wants to show how the student develops his/her abilities to work in a 

collective way. The following bulleted points are going to be referred to those skills 

mentioned before: 

Skills being evaluated Explanation 

Language skill Ability to express own ideas with 
fluency and understand the concepts 
in English of the activity. 

Changing roles skill Ability to change roles into the group 
during the activity. 
 

Summarizing skill Ability to summarize the main ideas 
that appeared during the activity. 
 

Autonomy skill Ability to solve unexpected problems 
and keep the activity going. 
 

Concepts assimilation and relation skill Ability to have a quick understanding 
of the concepts taught and relate them 
with the environment. (green 
questions*) 

 

*Green questions: according to the activities proposed below, questions marked with 

green evaluate the competence of concepts assimilation and relation skill as they are 

planned to be done in the specific location. 
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10.5.1 Evaluation of the basic competences. Rubrica 

This part is where the teacher evaluates the student’s role. The working and evaluation 

sheets are found in Annexes F. The aspects that are going to be evaluated are going to 

be the following and they are correspondent with the basic competences of the self-

created method and the appliance of Rúbrica* method: 

*Rúbrica: It is a method that aims to evaluate in an objective way, in this case, an 
educational process in where more than one requisites are been evaluated with a 
specific mark. 

Skills being evaluated 4 (High) 3 2 1 0 (Low) 

Autonomy skill: Ability 
to solve unexpected 
problems and keep the 
activity going.  
30% 

No ask for 
answers 
during the 
solution of 
the activity 

Ask for a 
maximum 
of 1 
question 
per 
activity   

Ask for a 
maximum 
of 2 
questions 
per 
activity 

Ask for a 
maximum 
of 3 
questions 
per 
activity 

Ask for 4 
or more 
questions 
per 
activity 

Language skill: Ability 
to express own ideas 
with fluency and 
understand the 
concepts in English of 
the activity 
30% 

No ask for 
extra 
vocabulary 
than the 
one given 
in the 
activity 

Ask for a 
maximum 
of 3 
words 

Ask for a 
maximum 
of 5 
words 

Ask for a 
maximum 
of 7 
words 

Severe 
difficulties 
with the 
basic 
meaning 
of the 
activity 

Concepts assimilation 
and relation skill: 
Ability to have a quick 
understanding of the 
concepts taught and 
relate them with the 
environment. (green 
questions*) 
 20% 

All green 
questions 
answered 
right 

According 
to the 
number 
of 
questions 
of each 
activity  
(80-60% 
right) 

According 
to the 
number 
of 
questions 
of each 
activity  
(50% 
right) 

According 
to the 
number 
of 
questions 
of each 
activity  
(40-10% 
right) 

None 
green 
questions 
gotten 
right 

Summarizing skill: 
Ability to summarize 
the main ideas that 
appeared during the 
activity. 
10% 

Answers 
no longer 
than 30 
words  

Answers 
of 40 
words 

Answers 
of 50 
words 

Answers 
of 60 
words 

Answers 
of 70 
words 

Changing roles skill: 
Ability to change roles 
into the group during 
the activity. 
10% 

Capable to 
adopt a 
maximum 
of 3/9 

Capable 
to adopt 
a 2/9 
roles 

Capable 
to adopt 
a single 
role 

Not 
defined 
role in the 
group 

Not 
involved   
in the 
activity at 
all 
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11. Group roles practical activity  
 
11.1 Introduction and proposes 

While being in Ireland for a work trip I contacted Colm Breathnach, the principal of 

"Coláiste na Sceilge" school (it is a Gaelic name) in the town I was staying, Cahersiveen 

Co. Kerry, to see if I could prove the activity I had been preparing with a group of 

students, as I know they work with international teenage students from around the 

world in a program called ASANA School of English. So once I contacted the principal, he 

said no problem to my proposition, so I started the experiment with a group of teenagers 

aged between 12-13 years old. I decided to do the activity with this range of ages as my 

project is focused on creating activities for students aged between them.  

 

The global aims of doing this activity are:  

- Raising awareness of the importance of working in a group. 

- Understanding which roles are most common in a group by observing the group 

during the activity. This will help with the creation of the activity. 

- Working completely in a foreign language as the activity will be done with 

students from different nationalities. 

- Showing people how difficult it is to really work in a group and to finally reach a 

conclusion. 

 

 
Self-taken photo. “Coláiste na Scilege” school, 
Ireland 
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11.2 The activity: Tangram 

I spent a lot of time thinking about what I could do. I had to think of an entertaining 

activity that didn’t make people bored and that also showed what I was searching for: 

the roles. So after a long time, an idea came to my mind. I had always been fascinated 

with a very simple logical game I used to play as a child which was my favourite game: 

The Tangram. 

The game consists in 7 pieces of cardboard to be used to build some images shown in 

the book (all images on a 2D magnetic board). This has to be made by combining the 

pieces. At first, it sounds very simply but once you take the last images the difficulty 

increases. Each image has a number on the top which indicates the difficulty. 

I decided to take three of the images in the book:  

- Image 1: low difficulty 

  

- Image 2: medium difficulty 

  

  

 
Image taken from The 
Tangram book 

 
Image taken from The 
Tangram book. 
Solution 1 

 
Image taken from The 
Tangram book 

 
Image taken from The 
Tangram book. 
Solution 2 
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- Image 2: High difficulty 

   

I adapted the game to be played in teams of approximately 6 or 7 people. So the rules 

are the following: 

- The mover: it is the only person who can touch and move the pieces. If another 

member of the group touches a piece the group loses 1 out of 5 points per image. 

The mover can make a decision on the game just if he/she informs about it. 

- The pieces of the game cannot be put one over another. 

- The group which completes the image within the less time gets the point. 

 

At the end of the game there will be a self-evaluation of the role each one thinks he/she 

has in the group. Completing the activity is not the main point. The main point is to 

stablish communication with others. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Image taken from The 
Tangram book 

 
Image taken from The 
Tangram book. Solution 
3 
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11.3 Evaluation and conclusion of the activity 

In the following table of contents we can see the results of the practical prove of the 

activity: 

Roles Presence of the role Self-

evaluation Image  1 2 3 

Organization of 

the task 

Initiators X X  X X  X 1 

Informers    2 

Opinion givers X X  X 3/2 

Energizers   X  X 1 

Group 

members 

relation 

Harmonizers  X X 3/1 

Committed    2 

Fomenters    1 

Facilitators X  X  X  X  2 

Personal 

orientation 

roles 

Dominant 

(group leader) 

X  X  X 3/4 

Blockers  X X  X 2 

Egocentrics  X   

Evaders X  X X X  

Overall time  1.35min 

3.30min 

2.07min 

3.08min 

12.16min 

6.45min 

 

Points left (out 

of 5 in each 

image) 

 5/5 5/5 5/5 

*red team 

*yellow team 
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11.3.1 General observations and conclusions 

Number of students: total of 9 students; 4 and 5 in each team. 

Age: between 11 and 13 years old. 

English level: A2-B1 

Nationalities: German, Spanish and Italian 

As a general observation referred to the self-evaluation, practically everybody 

considered himself as a leader in the group although the theoretical of the role groups 

activities say that just one leader can be found in a working group. 

Another thing is that the role of the opinion giver also got most of the points. That was 

something expected as it is said that almost everybody in the group can actually give 

their opinion for the activity to be completed. Nobody considered himself as an evader 

and there were actually people not involved in the activity. 

At the beginning of the activity people weren't enough confident with themselves and 

there was no communication between the members of the group but while the time 

was passing, people were getting more and more confident and conversations got their 

proper fluency. 

Something shocking and also satisfying was that students spoke entirely in English. I 

suppose that maybe it was because they did not speak each other’s languages and 

English was the only way to get to understand. 

Some specific observations of each group are the following: 

- Red team: it is formed of 5 members. There was no initiator at the beginning. 

There was a very clear evader role. Communication was less fluent than the 

yellow team. 

- Yellow team: it is formed of 4 members. There was a lot of collaboration while 

doing the activity. There was a very clear bad dominant role which means that 

the member was acting in a selfish way. 
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I asked about their experience during the activity and most of the students confessed 

that the most difficult image was the last one, as the time shows. But in a general they 

found the activity quite involving for everyone. 

 

In conclusion, the better the communication is, the quicker the problem is solved. To 

achieve the problem is absolutely necessary to communicate with the other members 

of the group.  

Almost everybody that was asked about his/her own role in the group gave a different 

answer from the ones I could observe. That means that people do not know how a group 

works in a proper way.  

In my opinion, there should be more group-working education at school as it is an 

important skill required for future jobs. 

 

Photos of the activity:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Self-taken photo. Red team working. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Self-taken photo. Yellow team working. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Self-taken photo. Yellow team working. 
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12. Applied activities  
 
All activities included in this section are specially designed to be worked in the location 

assigned. Their creation is based on the environment resources of each place. They have 

been decided to be done in our city and surroundings in order to take profit of the 

magnificent conditions of our natural environment.  

 

They are also designed to be done with local or foreign students, as the activities are in 

English, in propose of discovering more unknown natural aspects of our city. 

 

12.1 Structure of the activity 

All activities included in this project follow a structure line according to the method 

mentioned before so that it can be showed in applied activities as an exemplification of 

it. 

 

The structure of each activity is the following: 

 

 

 

 
Self-made scheme. Structure line of the activity 
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- Material, location and subject exposition: it shows the exact location of the 

activity and all the material you needed to be done. Sometimes, there can be 

more than just one subject applied in the activity. 

- The hypothetical case: the proposal of a hypothetical case is a way to make the 

students involved in the activity as it is going to be a case of proximity or it can 

also be a real problem/case of our city. It is also going to include a “Did you 

know?” part which will introduce a concept from another subject but related 

with the activity or the place in purpose of knowing more about Girona.  

- Experimentation: here is where the student gets the contents by experimenting 

with nature. By doing this, the inductive method is been applied in order to get 

the content by him/herself. 

- Evaluation of the content: this part is done by some questions following the 

practical activity to ensure the assimilation of the contents. All questions are 

going to be related with the experimental part. 

 

12.2 The activities 

Some of the activities can be applied to more than one subject. I put them where I 

decided they fit better according to the contents of each activity. All the disciplines I 

worked with are included in 1st and 2nd of ESO science curriculum given by Departament 

d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya and adapted to the books used in our school. 

 

In each activity new applied vocabulary is included with a “*” sign and also in bold. The 

definition of the concept is going to be found at the bottom of the page. Answers will 

be written in red colour. Green questions are the ones evaluating the competence of 

concept evaluation and relation skill 

 

All the activities are organized in gaps so that they are easily found. The gaps coincide 

with the subjects studied. Here, there will only appear the answered activities in English. 

After the activity there is going to be a “practical prove of the activity” part where the 

possible problems found during the realization of the activity will be. 
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12.2.1 Biological activities 

Location: To be checked on the map (9 on the map) 

Course and subject: 1st (Biology) 

Academic disciplines: Science and ecology 

Material:  

- Tray* 

- Forceps 

- Beaker or glass 

- Magnifying glass* 

 

Activity:  

Due to an invasive algae lots of animals living under our river’s water are dying because 

it retains the sunlight which is necessary for them to live. The local university wants to 

know the current* state of our rivers in order to fight against this algae. 

 

 

*Tray: safata 
*Current: actual 

*Magnifying glass: lupa 
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First of all, complete the table of content of the following page and then answer the 

questions from this page. 

 

1.  What is the total score you got? Calculate de number you got of each specie and        

divide it by the total. Then, multiply the number of animals by the score beside* 

 

 

2. According to your result, which is the biological state of the water? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. What agents do you think may cause the decrease in macroinvertebrates 

population? 

The season of the year is a very important factor that influences in the 

macroinvertebrates life. Also, as they are a quality indicator, the absence of 

macroinvertebrates can be caused because of the pollution level. 

 

 

 

 

 

 

*Beside: Al costat 

Final score Quality of the water 

More than 50 Optimal 

31-50 Good 

16-30 Medium 

6-15 Deficient 

Less than 6 Bad  
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Visualization of macroinvertebrates Species Number 
of 
animals 

Score 
(out of 
10) 

 Diopters  2 

    
Plecoptera Oligochatea          Ephemerocoptera 

Ephemerocopteran  8 

Plecopteran  10 

Hirudinis*  4 

oligochatea  2 

 

                                                                                                Heteroptera  
  

 5 

  

Coleoptera   4 

 
 
  
 
Crustaceous                Trichoptera 

Crustaceous   5 

Trichoptera   8 

 Mollusks  5 

*not very common to be found 
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Practical prove of the activity: Macroinvertebrates as a 

biological indicator 

 

On the 22nd of August I decided to prove this activity on my own so that I could find 

possible mistakes to it. To prove it I settled the location in Galligants river. I decided this 

location as I could previously be there evaluating the zone and its resources.  

 

This epoch of the year is not the suitable to prove this activity as I could see, so that is 

one aspect I changed from the original activity: I decided to advice people doing the 

activity to go in a specific time of the year (spring and early summer) as those animals 

do not live during all year. Even though, I could find an American red crab which is an 

invasive specie and it is considered a macroinvertebrate (crustaceous). 

 

That is one of the reasons why I did not get the results expected (not many exemplars 

where found). These are some photos I took while doing the activity: 

 

  

Self-taken photo. Macroinvertebrates research. 

 

Self-taken photo. Macroinvertebrates research 
American red crab (invasive specie). 
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Location: To be checked on the map (8 on the map) 

Course and subject: 1st (biology) 

Academic disciplines:  Science, ecology 

Material:  

- Rope with a weight a the extreme 

- Signal cork* or a piece of fruit 

- Metric tape 

- Calculator 

- Chronometer 

Activity: 

A water company from a village near Girona got the permission for a water transfer* to 

their crops* because of the severe drought* they are suffering since two years ago. 

Some students of our local university have found that the river flow is not enough for 

our ecosystem and some of the species are in danger to disappear. They have us to make 

a quick biological evaluation to raise awareness* between teenagers. 

 

*Cork: tap de suro 
*Water transfer: transvasament d’aigua 

*Crops: cultius 
*Drought: sequera 

*Raise awareness: conscienciar 
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River flow* calculation 

To calculate the river flow you will need to follow the next steps: (results will be 

approximate). 

1. Wide: In pairs, take the metric tape. One of you needs to cross the river with one 

extreme of the metric tape while the other holds the other extreme. 

2. When both of you are holding both of the extremes write down the distance you 

got in the following table of content. 

3. Depth*: After, take the cotton rope with the weight in one of the extremes and 

walk to the highest part of the bridge. 

4. Then, let the rope fall carefully and when the final ball touches the ground, stop 

it immediately. 

5. Take the rope out of the water carefully and measure the wet* part of the rope. 

Write down the result in the table of content. 

6. Average water speed: Finally, calculate approximate 10 meters along* the river 

flow 

7. Two people have to stand in each extreme of those 10m: one with the 

chronometer and the other with the cork. 

8. Let the cork or the piece of fruit fall into the center of the river at the same time 

the other starts the time. When the cork reaches the 20 meters line, the 

chronometer has to stop. Write down the result in the table of content. 

 

Table of content: 

 

 

 

 

 

*Depth: profunditat 
*River flow: cabal del riu 

*Wet: humit, moll 
*Along: de llarg 

 Result 

Wide (W)  

Depth (L)  

Average water 
speed 
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Answer the following questions related to the river flow: 

1.  Calculate the river flow with the next formula: (express your result in m3/s) 

Q = V · S 

Q: river flow (m3/S) 
V: average water speed (m/s) 
S: River surface (m2). W (wide) ·D (depth) 

 

2.  What could happen if the river flow keeps decreasing? 

The fauna and flora of the ecosystem could also be affected and decrease as a 

result of it. 

 

3.  What would happen to the sediments if the river flow speed* decreases? 

The sediments would rest in the river ground, under the water level, instead of 

following the river flow as the speed wouldn’t afford carrying them. 

 

Flora Evaluation 

4.  Just by looking at the environment of the zone, could you say which type of 

ecosystem is it? 

Riverside ecosystem. 

 

5.  What is the name of the part of the vegetal cell* that catches the sunlight and 

that gives the characteristic colour to the ecosystem? 

Chlorophyll, the most common green pigment of plants. The part’s name is 

stroma.   

6.  What is the name of the vital reaction the plant does to transform the sunlight 

and inorganic substances from the ground? What resources* does it need to be 

done? 

 Photosynthesis and it basically needs mineral salts, sunlight, CO2 and water. 

*Cell: cèl·lula 
*Resources: recursos 

*Speed: velocitat 
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Identify tree leaves. Write underneath* the image the number of trees of each type you 

find (minimum 5 different types). Then answer the questions: 

 

*Underneath: a sota 
*Compound: compostes 

Simple leaves  Compound* leaves 
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Answer the questions: 
 

1. What types of leaves are the most common ones in this area? (simple or 

compound) 

 

 

 

2. Can you name any vegetal specie you see? 

 

 

 

3. Which of these types of venation* can you recognise from the leaves you found? 

Mark them underneath. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
*Venation: venació  
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Fauna Evaluation: Birds 
 

Birds have been chosen to be observed in this activity as they are the easiest animal to 

see in an ecosystem no matter the time of the year although its population is not 

permanent in all species. 

 

1. How many individuals* of each shape can you observe in the area? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
CLUE: if the bird is standing on a support this may help you to know where to look at. 
 

1. Why do the birds emigrate to Southern* countries during the winter? Which of 

the ones you have seen do you think emigrate? 

 

2. According to your results calculate the percentage of each type of shape in order 

to evaluate their population. After, represent your results in a bar graphic* 

 
 
 

*Southern: del sud 
*Bar graphic: gràfic de barres  

    

    

    

    

    

    



  

 

91 

Practical prove of the activity: Biological evaluation of an 

ecosystem 

 

As it is going to be mentioned at the end of this project I did the practical prove of this 

activity with a group of students of my school on the 7th of October, 2016. 

 

This is one of the longest activities included in the project. It took almost an hour to 

complete it with the students. The calculation of the river flow was impossible to be 

done because the cork we used was not enough heavy to fight against the wind. I would 

recommend using any kind of fruit instead of the cork as one of the students suggested 

doing. I added this change to the initial activity. 

 

A more detailed explanation of the activity can be found at the end of the project in 

“Practical prove with students” part.  
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12.2.2 Geological activities 

Location: To be checked on the map (1 on the map) 

Course and subject: 1st (Geology) 

Academic disciplines: science and technology. 

Material:  

- 2 transparent glasses or beakers*  

- Stick to mix or stirring rod* 

- Hammer to break the rock or a mortar and pestle*  

- Pure water (H2O) 

- Washing up soap. 

 

Activity: 

A house has been built in the zone we’re staying right now, “la Pedrera” of Girona. This 

zone, as the descriptions says, it’s basically composed of calcareous rock which contains 

nummulites and which is supposed to be formed during the Eocene period. During some 

prospections that had been recently made around the house yards, a group of geologists 

have found an aquifer full of rain water and the house family had decided to build a  

water well* to take the water and use it for domestic consume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Mortar and pestle: morter 
*Stirring rod: vareta de vidre 

 *Water well: pou 

*Beaker: vas de precipitats 
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After some time, the house inhabitants noticed that they had to add more and more 

soap to do the laundry*  

 

To prove the effect of the calcareous rock in the water we need to follow the next 4 

steps: 

1. Take the glasses or beakers and add 1.5g of rock powder* (approximate unites) 

to one of them one quantity to each glass. 

2. Add 250ml of pure water into each glass 

3. After, take the soap cap and fill it in* with soap. Add one cap to each glass. Mix. 

4. Complete de following table of contents with the observations you see. 

 

 

 

 

 

 
*Do the laundry: fer la bugada 

*Rock powder: roca en pols 
*Fill in: emplenar 
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1. Which conclusions did you come up with? Make a summary*. 

- In case 1, the content of calcareous is almost 0 (just the presence of the natural 

minerals in dissolution) than in case 2 so it creates more foam. 

- In case 2, the concentration of calcareous is higher than in case 1 so it is difficult 

for the soap to react and it creates less foam 

2. Which is the explanation to this phenomenon*? 

- Nummulitic calcareous of Girona contains calcic carbonate which is insoluble in 

the water and it creates HARD WATERS. This component precipitates in some 

parts of our domestic devices making them work with difficulties so that we need 

to add more soap to do the laundry and to create foam. 

3. Could you propose a possible solution to the family who live in the house to 

reduce the soap consumption?  

- Install a filter at the entrance of water of the house so that the sediments rest 

there. 

 

 

*Summary: resum 
*Phenomenon: fenomen 

*Foam: escuma 
  

 Hypothesis  Observations 1: 
(water) 

Observations 2: 
(rock + water + 
soap)  

Conclusions: 

Glass 1  The content of 

the glass is 

transparent 

The soap reacts 

with no 

difficulties 

Soap will react 

with difficulties if 

those were hard 

waters. 

Glass 2  The content of 

the second glass 

is less 

transparent than 

the glass 1 

Soap finds some 

difficulties to 

react with the 

water and 

create foam*. 

The reaction is 

even more 

difficult in the 

second case 
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Practical prove of the activity: Effect of calcareous rock in 

Girona's water 

 

On the 8th of June, I decided to walk up to "la Pedrera", which is very close to my house, 

to see where I could settle my activity and I finally found the perfect place. I have to say 

that the way I had to take to arrive there is by walking throw a quite steep mountain for 

about 10 minutes but the views of the city from the top of the hill are fantastic and 

worth seeing. 

 

After thinking about the location of the activity for a long time (I had to choose a place 

where I could be allowed to make some rock extractions), my decision was the top of 

the hill which "la Pedrera” is found and which is close enough to the city center. It is also 

a good place to enjoy the views and create landscape observation activities. 

 

Once I made a basic recognition of the place, I started to make the activity as a student 

would do: using the material in the Full Kit Box while experimenting and completing the 

activities. While doing the experiment of mixing pure water with calcareous rock I 

realized that the quantities were too high so I decided to change them: 3g and 6g to 0g 

and 1.5g. This decision was made with the aim to make the experiment worth realistic. 
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Location: To be checked on the map (5 on the map) 

Course and subject: 1st (Geology) 

Academic disciplines: geology (palaeontology)  

Material:  

- Magnifying glass* 

- file* 

Activity 

The local university of our town is doing a research to find new and unknown fossils in 

our rocks. To achieve the objective, they have asked some high school students to help 

them. They have given us this activities and they have also asked to do it carefully as 

the fossils can be easily broken. 

 

To make a basic recognition of the rock, fill the empty spaces: 

Parameters to be measured Calcareous rock 

Composition CaCO3  calcium, carbonate and oxygen 
molecules  

Period of formation Eocene (40 MA), Quaternary 

Visual colour / real colour* Very light brown white 

Absorption (apply water to the rock) High percentage of absorption 

Hardness scale  3 (in Mohs scale) 

Fracture In slinters* 

*to see the real colour the rock needs to be polished*as the visual colour is not always 

the real one. 

*magnifying glass: lupa/*file: llima /*polish: llimar/ *slinters: astelles 
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Fossils research 

According to the Girona’s fossils guide (can be found in the geology part at the begining) 

use the magnifying glass to search which types of fossils can be found in this location. 

Write down the total number of fossils of each species found on the table of contents: 

Fossil Total number 

Calcareous algae   

Foraminifera Nummulites   

Miliolida   

Alveolina   

Gastropoda   

Bivalvia osterida  

pectínida  

Echinodea   

Vertebrates   

 

1.  Almost all fossils found in Girona are located in the same type of rock. Which 

can be the explanation of the next phenome? : 

This means that all fossils found during the activity were formed during the same 

period of time and under the same conditions so all of them have the same age. 

2.  Do you know the name of the period and epoch* when the nummulitic 

calcareous of Girona was formed? 

During the Eocene Epoch in the Quaternary period about 40 million years ago. 

3.  By comparing the different fossils found and their characteristics, in what type 

of environment do you think they lived? 

As almost all the fossils found are marine in origin, it is supposed that Girona was 

under the sea level. 

 

 

*Epoch: època  
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Practical prove of the activity: Girona’s fossils recognition  

On the 22nd of August I proved this activity to see if something needed to be changed. 

The exact location of the activity is in the Montjuïc Castle’s carpark. A huge quantity of 

fossils can be found in some isolated rocks around this place and also in the rocks that 

were used to build the castle that now is ruined and half-standing. 

 

Although the activity was first thought to be done just there, I considered that there is 

not enough variety of fossils in the zone (I could prove that Nummulites are so abundant) 

so I made a correction of the activity to solve the problem. According to the map were 

all location are I added some new locations for this activity such as “la Pedrera” and the 

historical part of the city. 

 

A good point of this activity is that there is good access to almost all locations settled for 

it and it is also a very visual activity. 

 

The following photos show the realization of the activity:  

 
Self-taken photo. Prove of the rock characteristics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Self-taken photo. Echinodea fossil found. Fossil 
mesuraments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Self-taken photo. Nummulites fossils 
found 
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12.2.3 Chemical activities 

Location: To be checked on the map (4 on the map) 

Course and subject: 2nd (Chemistry) 

Academic disciplines: chemistry and geology 

Material:  

- Special flask (the one with the black and white sticker at the bottom)  

- Thermometer 

- Phenol and Ortholodine reagents* 

- Two small flasks 

 

Activity: 

As every year, the town hall is organizing some activities for town youth* to raise 

awareness of the importance of our water quality. Your high school has been asked to 

collaborate with those activities that are made in some waters around the high school. 

They give you everything you need to collaborate with them but in exchange*, we have 

been told we need to publish our results and share them with the public water agency. 

 

 
 
 
 
 
 

*Reagents: reactius 
*Youth: juventud 

*In exchange: a canvi 
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For this part, you will need to complete the table of contents. You can find it at the end 

page of the activity. 

 

Turbidity 
 

To make this analytic we will need the special flask prepared for this part. This flask 

contains a special circular sticker, called 5 ecchi sticker, at the bottom colored in with 

black and white. We will also need the guide to analyze the results we will obtain.   

 
1. Take the special flask and fill it up to the level mark located in one side of the 

flask. 

2. Following the first step, look at the bottom mark and compare what you see with 

what’s written in the guide. 

3. Think of the result and write it down in the table of contents 

4. Answer the following questions: 

1. Circle the options that you think may cause turbulence in the water sample* 

and explain why you have chosen them. 

 The season of the year we take the sample 

 Human activities 

 The temperature 

It depends if it’s been raining a lot in the last weeks (spring or autumn), we 

will find more sediment in the water so turbulence will be higher. Also if the 

river passes throw factories and farms, some materials can be thrown to the 

river. 

2. If we find a high level of turbidity in the water, do you think it will make the 

temperature higher or lower? Explain your answer. 

*add answer. 

 
 
 

*Sample: mostra 
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Temperature 

To make this part we will need to use the thermometer.  

1. Put the thermometer under the river water (20cm approximately) during 30 

seconds. 

2. Afterwards, take the thermometer out of the water and write the temperature 

you got down in the table of contents. 

3. Answer the following questions: 

1. It is said that the lower is the temperature of the water the higher percent of 

animals and plants live in those waters. Can you imagine why this statement 

is true? (Clue: the answer is related to the quantity of oxygen O2 in water). 

In low temperature levels, the percentage of oxygen in water is higher so that 

helps lots of species to procreate and increase the number of animals and 

plants. 

 

PH calculation 

For the following part we will need to use Phenol which is a reagent that indicates the 

level of PH by a color that will appear immediately in the water. It is important NOT TO 

TOUCH the reactive with barehands*. 

You need to follow the next steps to proceed: 

1. Take a water sample with the small flask (the one with the red sticker at the top). 

2. Add 4 drops* of Phenol reagent. 

3. Put the flask cap and shake it. 

4. Wait 20 seconds to complete the reaction and compare what you got with the 

table guide. 

5. Write down your results in the table of contents and answer the following 

question:  

1. What of the following inorganic components do you think are acids (A) and 

which one do you think are bases (B)? Comparing your results, mark which 

ones could be found in these waters. 

 H2S  A                KCl   B           HCl(aq)    A                 NaCl B 

*Drop: gota 
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Chloride (Cl) 

This parameter is important to evaluate water’s quality and also its provenance*. For 

this part we need to use a reagent called Ortholodine which gives us a colour that has to 

be compared afterwards with the guidance table to get the result. It is important NOT 

TO TOUCH the reactive with barehands*. 

 

You need to follow the next steps for this part: 

1. Take a water sample with the small flask (the one with a yellow sticker at the 

top). 

2. Add 4 drops of Orholodine reagent. 

3. Put the flask cap and shake it. 

4. Wait 20 seconds to complete the reaction and compare what you got with the 

table guide. 

5. Write down your results in the table of content and answer the following 

question:  

1. Comparing the results you got, do you think this water has been threaten 

before? (You need to know that if this water is allowed for human 

consumption it might have been threaten with some products). 

If chloride is found it indicates that water has been threatened for human consumption. 

Oxygen in dissolution  

This is a very important parameter to have in consideration but it is also difficult to be 

measured due the reactive that needs to be used. It is important for the biodiversity of 

the zone. 

 

So according to the information above, answer the next questions: 

 

 

*Barehands: mans sense cobrir 
*Provenance: procedencia 
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1.  Where do you think the biodiversity will be higher: in a place with a high 

percentage of oxygen in water or in a place with a low percentage? Why do you 

think so? 

The higher the percentage of oxygen is, the higher the population of animals and 

plants we can find is. 

2.  Can you imagine what can cause a higher percentage of oxygen in water? 

Some algae* produce oxygen to get feed and also to make the vital functions. 

This parameter is also related to certain types of bacteria that its function is to 

provide oxygen to the water they live, so we can consider them an important 

part of the ecosystem.  

3.  Looking at the type of fauna and flora of the water we are analyzing, do you 

think the percentage of oxygen is high or low? Why? 

 

 
 
Table of content: (according to the guide table) 
 
 

*algae: algues 
 

Test done Result obtained Results interpretation 

Turbidity   

Temperature   

PH   

Chloride (Cl)   
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Practical prove of the activity: chemical water analysis 

On the 9th of June, I decided to take the bike and have a look around Sant Daniel’s valley 

to find the adequate place to locate the chemical water analysis. First of all, I download 

some analysis from the Hall website to know more or less what I could search in my 

analysis what I was dealing with. After visiting some of the fountains of the zone I 

decided to settle the activity in “la font del Bisbe” which is located on one side of 

Galligants’ stream. One of the reasons that made me decide this place was the proximity 

to the historical center of the city so that people could go by walking around the river 

forest, which is a very nice walk in my opinion.  

 

While being there, some other questions came to my mind and some of them are 

included in the final version of the activity. I also found interesting to compare the 

results the students will obtain with the ones that are hanging beside the fountain on a 

post. I also used this post to generate new questions that would make students think a 

bit more of their results to end with some final conclusions if it is possible (while the 

appliance of the inductive method). 

 

The exact location of the activity will be added to the first description of the zone, into 

the same activity. It is also recommendable to considerate the year season as the water 

flow is not always constant in this stream. Considering this, I would rather recommend 

to go in spring or autumn as the fluvial regime is high during those periods of the year. 

 

 

 

 
Self-taken photo. “La Font del Bisbe” 
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Just underneath I added some photos I took the day I proved the activity and I will also 

include the table of contents. I have to say that almost all biological parameters change 

a bit during the year that is why I added the exact date I made the analysis (the Chloride 

analysis result is 0 as it is a natural and no-threatened water). 

 

  

 
Self-taken photo. Turbidity test 
(5ecchi sticker). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Self-taken photo. Temperature test 
(thermometer under water during 30 seconds) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Self-taken photo. Chloride and PH tests results. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Self-taken photo. Table of contents results. 
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Location: To be checked on the map (3 on the map) 

Course and subject: 1st (geology) 2nd (chemistry) 

Academic disciplines: Chemistry, Geology and History. 

Material:  

-  Hydrochloric acid HCl  

- Calcareous rock of the zone 

- A dropper* 

Activity: 

A group of geologists are staying in Girona for three days and It’s been asked to them if 

they could find the reason why our Cathedral stone blocks are suffering some damage 

and some cracks* are recently appearing on the walls. It’s been told to them that since 

some years ago, Girona is suffering the consequences of the climate change and that 

the environment contains some toxic materials which cause that type of damaging in 

buildings. 

 
 

*dropper: comptagotes 
*cracks: esquerdes 
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Now it’s time for you to experiment. Follow the next instructions and answer the 

questions below: 

5. Take a calcareous rock of the zone 

6. With an adult’s supervision, take the hydrochloric acid with the dropper and add 

3 drops* being careful not to touch the acid.  

7. Complete de following table of contents with the observations you see. (You may 

need to know the chemical reaction that has taken place:  

 

 

 

1.  Once you’ve made the experiment, could you imagine what is the 

component of the atmosphere that causes the damaging? How does it arrive to 

the rock? 

Contamination throws toxic components, including acids, to the air and thanks 

to the rain, those components fall into the ground and cause the damage. That 

phenome is called acid rain and it`s becoming more and more popular in our 

society 

 
*Drop: gota 

 Hypothesis  Observations 
1: rock before 
the reaction 

Observations 
2: 
Rock after the 
reaction   

Conclusions: 

Stone +  
Hydrochloric 
acid 

 Light grey 

colour rock. 

With fossils. 

Formed by 

sedimentation   

Effervescence. 

Loose of some 

material 

because of the 

acid. 

It appears 

water due the 

reaction 

Because of the 

reaction, part 

of the stone is 

lost and that 

causes the 

cracks 
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Practical prove of the activity: Surrounding chemical 

reactions (calcic carbonate)  

 
This practice could not be proved during this research project due to some inconvenient 

occurred. Even though I proved this practice last year during a lesson of the subject 

“Ciències de la Terra I el medi ambient” and I can state that it is quite simple to be done.  
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12.2.4 Physical activities 

 

Location: to be checked on the map (6 on the map) 

Course and subject: 1st (Astronomy) and 2nd (Physics)  

Academic disciplines: Physics and Maths 

Material:  

- Ruler 

- Special measuring item or lens* (black cardboard) 

- White cardboard 

- Calculator 

- Stick and stones 

- Compass  

Activity: 

It is said that the Sun is growing its size and it means it is evolving* how a star is supposed 

to do. A group of teenagers from a country in the equator* of the planet have done this 

experiment before in order to compare their results with ours as the sunshine* in our 

country is different from theirs. They have asked us if you could make the experiment 

for them as they cannot come here to do it. 

*Lens: lent 
*Evolving: evolucionant 

*Equator: equador 
*Sunshine: brillantor del Sol 
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Have you ever wondered how big the sun is? To calculate the diameter of the Sun you 

need to follow the next steps: 

1. Take the lens and stand in front of the white background* or wall. 

2. Collocate the lens like the image shows: 

 

3. Move the lens backwards* and forwards* till the edge* of the circle is defined 

(not blurred*). 

4. When the edge is defined take the ruler and measure the distance between the 

lens and the white background (L). 

5. Then draw the shape that the sun makes on the white background with the clay 

or pencil and measure the diametre of the circle. (D). 

6.  Write the measuraments down on the table of content. Then, answer the     

following questions: 

 

 

 
*Backwards: cap enrere 

*Forwards: cap endevant 
*Edge: límit 

*Blurred: borrós 

Distance (cm – Km) 

L                            cm                                Km 

D cm Km 
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7.  With the next formula calculate the Sun’s diameter. Express the distance in 

Km.  

 

 Sun’s diameter =  

How would you calculate the time with a stick, some stones and the Sun? Follow the 

next steps and get the time. 

1. First of all, you will need the stick in the box, some stones and the compass. Nail* 

the stick on the ground. 

2. Then, take the compass and mark North , South, East and West on the ground 

with the stones arround the stick like the image shows: 

 

 

 

 

 

*Nail: clavar  
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3.  By following the next scheme write down the real solar time and the real time 

in the table of content:  

 

 

 Result: 

 

 

 
 
 
  
  

Spanish times guide Local time 

Summer time Solar time  + 2h   

Winter time Solar time  +1h 

Solar time Local time 
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Practical prove of the activity: Sun’s diameter and time 

calculation 

 
This practice was proved on the 15th of October (morning). 

 

All processes included in this practice were proved with no problem in the location of 

“Parc de Vista Alegre” in a sunny day as the specifications recommend. 

 

To prove this activity a special measuring item mentioned before in the material section. 

This special lens consists in a small black folder with a hole covered with aluminium foil 

(some photos of the item are included below). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Self-taken photo. Material for the special measuring item. 
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Location: to be checked on the map (7 on the map) 

Course and subject: 2nd (Physics)  

Academic disciplines: Physics and Maths 

Material:  

- Chronometer 

- Hard ball (can be a tennis ball) 

- Calculator 

- Metric tape 

Activity: 

One of our most annoying* phenomenon in our daily lives is when something drops* 

from our hands and breaks, for example, dishes* or glasses. This is because of the gravity 

of our planet. This practical activity wants you to calculate the number of gravity on the 

Earth by experimenting with the fall of a ball. 

 

 

 

 

 

 

 
*Annoying: molest 

*Drop: caure 
*Dishes: plat 
*Float: flotar 

*Lighter: més lleuger 
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Follow the next steps to calculate the Earth’s gravity. You are going to throw the ball 

from three different heights* to have a more accurate* result. 

 

1.   Measure the height in metres (m) of the first fall (number 1 in the image). 

2.   One person has to stand on the top and throw the ball while another starts 

the time. This step has to be accurate as the result depends on it. 

3.   Write down the result in the table of content. 

4.   Repeat step 1,2,3 on the same high twice* more. 

5.   Repeat all steps with the three different heights and write down the results 

in the tables of content. 

Height (m) Height 1= Height 2= Height 3= 

Time (s) 1st throw    

2nd throw    

3rd throw    

Average* time    

gravity    

Speed (m/s)    

Average gravity (result)  

 
*Average: mitjana 

*Heights: alçada 
*Accurate: precís 
*Twice: dos cops 
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Answer the questions: 

1. Using the results you got and the next formula, could you calculate the Earth’s gravity? 

H = ½ · g ·t2 

H = height 

G = gravity 

T = time 

 Earth’s gravity = 9.8m/s2 

With the result of the previous exercise, use the last formula to get the speed. Write the 

results in the table of content. 

V = g · t 

V = speed 

 

2. Which of the following list of factors do you think may cause the presence of gravity? 

o The presence of atmosphere 

o The elements forming the planet 

o The density of the planet 

o The size of the planet 

o The weight of the planet 

3. What would happen to the Earth animals if the gravity was of 25m/s2? 

They would die due to the high pressure on their bodies and no life, as we know it 

nowadays would exist. 

4. Do you think the speed* of the ball is equal* during the fall? If not, when is it higher? 

It is higher at the end of the fall as it gets accelerated while it is falling. 

 
 
 
 

*Speed: velocitat 
*Equal: igual 
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Practical prove of the activity: Gravity calculation 

 

On the 14th of October, I decided to go to the location assigned for this activity: Girona’s 

Cathedral.  

 

I started the activity following all steps written on the sheets so that I didn’t miss 

anything. The results I got were not exactly correspondent to the real Earth gravity 

(9.8m/s) they were higher (10.2m/s). 

 

I have to say that the practice I designed just to get the concept of gravity and to know 

how to calculate it. Getting the right number depends on the accuracy at writing down 

the exact time. 

 

If the practice needs to be more accurate with the result, I would recommend repeating 

the procedure more than once in each height as there are going to be more and different 

falls if any of them goes wrong. 

 

I used a quite heavy ball for the falls so that the wind does not change its trajectory. 
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13. Location of the activities 
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14. Full pack. Material needed for the activities 
 

In the structure of each activity, a part with the material needed is included as they are 

all practical activities. I found necessary to create a box where all the items used in all 

activities can be kept and easy-found. The content of the box is the following and it 

includes everything needed to do all the activities: 

 

- Compass - Pack with reactive products 

(chloride and PH test) 

- Magnifying glass - Ammeter 

- Thermometer - Power bank 

- Special water test flask - Hard ball 

- Bottle with soap - Chronometer 

- Probe - Ruler 

- File  - Special black cardboard* 

- 2 flasks - White cardboard 

- Calcareous rock powder - Calculator   

- Starring rod - HCl with a dropper 

  

 
Self-taken photo.  Full pack. Content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Compass - Pack with 

reactive 

products 

(chloride and PH 

test) 

-  -  

- Lens - Ammeter 

- Thermometer - Power bank 

- Special water test 
flask 

- Hard ball 

- Bottle with soap - Chronometer 

- Probe - Ruler 

- File  - Special black 
cardboard* 

- 2 flasks - White cardboard 

- Calcareous rock - Calculator   

 
Self-taken photo.  Full pack. Box 
exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Self-taken photo.  Full pack. Box 
exterior. 
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15. Practical prove with students 

15.1 Introduction and proposes 

This part brings the whole project into a unique practice with 16 students of 2nd of ESO 

and aims to show the self-created method and the activities in the educational field and 

it also wants to evaluate some educational aspects detailed underneath. The viability or 

unviability of the project is going to be shown on these aspects evaluated and their 

conclusions. 

 

This practice proposes to work on one of the activities created. This activity is located in 

the biological gap and its name is: Biological evaluation of an ecosystem. It is going to 

be done in the location specified (Fontajau, Ter riverside). There is going to be one paper 

sheet per group and all answers are going to be discussed between group members. 

 

The objectives of this practical activity are: 

- Bring to practice the method and the activity 

- Work with students aged between the parameters stablished 

- Evaluate the basic competences stablished in the method 

- Ask for their experience in order to make some changes if necessary 

Timetable planning for the activity 

This timetable has the propose of taking profit of the two-hour activity in order to have 

a more accurate organization. 
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15.2 Evaluation 1: Role of the student during the activity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skills being evaluated 4 (High) 3 2 1 0 (Low) 

Autonomy skill: Ability 
to solve unexpected 
problems and keep the 
activity going.  
30% 

No ask for 
answers 
during the 
solution of 
the activity 

Ask for a 
maximum 
of 1 
question 
per 
activity   

Ask for a 
maximum 
of 2 
questions 
per 
activity 

Ask for a 
maximum 
of 3 
questions 
per 
activity 

Ask for 4 
or more 
questions 
per 
activity 

Language skill: Ability 
to express own ideas 
with fluency and 
understand the 
concepts in English of 
the activity 
30% 

No ask for 
extra 
vocabulary 
than the 
one given 
in the 
activity 

Ask for a 
maximum 
of 3 
words 

Ask for a 
maximum 
of 5 
words 

Ask for a 
maximum 
of 7 
words 

Severe 
difficulties 
with the 
basic 
meaning 
of the 
activity 

Concepts assimilation 
and relation skill: 
Ability to have a quick 
understanding of the 
concepts taught and 
relate them with the 
environment. (green 
questions*) 
 20% 

All green 
questions 
answered 
right 

According 
to the 
number 
of 
questions 
of each 
activity  
(80-60% 
right) 

According 
to the 
number 
of 
questions 
of each 
activity  
(50% 
right) 

According 
to the 
number 
of 
questions 
of each 
activity  
(40-10% 
right) 

None 
green 
questions 
gotten 
right 
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Evaluation 1: Results 

 

Evaluation 1: Percentages 

 
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 

Autonomy skill 30% 0 0 4 3 

Language skill 30% 0 0 3 3 

Concepts assimilation and relation skill 20% 1 1 3 2 

 
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 

Autonomy skill (out of 30%) 0 0 30 22,5 

Language skill (out of 30%) 0 0 22,5 22,5 

Concepts assimilation and relation skill out of 
20%) 

5 5 15 10 

Percentage (out of 80%) 5 5 67,5 55 

Total percentage (out of 100%) 6,25 6,25 84,375 68,75 
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Evaluation 1: results
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Concepts assimilation and relation skill 20% Percentage (out of 80%)

Total percentage (out of 100%)
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General observations and conclusions 

In general, low qualifications can be attributed to the global level of the students which 

was between medium and medium-low in some cases. As the results show, there is a 

low qualification of group 1 and 2. That can be because they have been working together 

and group 1 had 4 members what seems to make it difficult at the time of getting an 

agreement together. 

 

While the realization of the activity, some passive roles have been detected (5/16). That 

can be caused because of a lack of interest in the activity or also because of the lack of 

vocabulary in English needed in order to understand and answer the questions. It has to 

be said that the general English knowledge of the group was not enough to have a 

complete understanding. In some cases, the questions were answered but in a wrong 

way (the answer was not related with what was been asked) as the question was not 

understood in the first place. Group 3 and 4 had a more balanced group as they both 

had, at least, an active role that kept the activity going with fluency. Also the English 

knowledge was higher in few members so, in consequence, there is a higher percentage 

of right-answered questions. 

 

The part of the river flow calculation was impossible to be completed as the corks were 

not enough heavy to fight against the wind blowing. For this reason, the concepts 

assimilation and relation skill has been adapted at the time of the correction. I would 

also add the difficulty of working in opened spaces as it requires a lot of organization 

and cooperativity from the students which in some cases was missing. 

 

Possible solutions to the problems occurred 

- Reduce the area working in: by finding alternative spaces where the area can be 

reduced. 

- Use an orange instead of a cork: during the practice, a student suggested this 

idea as an alternative to the practice as it could not be finished. I considered a 

good option as it floats and it is heavier than the cork. 

- Organize groups in a deliberately way: this would give balance to the group. 
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15.3 Evaluation 2: Student’s evaluation of the activity 

Here is where the student evaluates the practice. Some questions are going to be asked 

about the procedure and the method. All students answered this part in groups by 

reaching an agreement. The questions and qualifications are going to be the following: 

Questions Qualifications 

4 (higher) 

3 

2 

1 

0 (lower) 

1. Global evaluation of the activity 

2. Content acquisition 

3. How difficult did you find the activity? 

4. How was the English level? 

5. Did you understand what was been asked 
to do? 

 

Evaluation 2: results 

 

Interpretation of results and conclusions 

The results show that especially group 1 and 2 found the English level too high as 

Evaluation 1 showed. This fact is also related with question 5: they did not understand 

what was been asked to do as the activity was completely in English. The higher 

qualifications where given by group 3 and 4 as they, this might be because they were 

more involved in the activity and could complete it with better results as well. All groups 

agreed with question 1 and gave a 3 out of 4 in the global qualification. 
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16. Webpage creation 
 
Webpage address: http://celiamontalban13.wixsite.com/nummulusproject 

 

The point of the webpage creation is to share all contents and activities, in a summarized 

way, so that the contents can be easily shared, found and downloaded by local or foreign 

teachers and students that want to discover our natural and educational resources. 

 

In this webpage the following contents can be found: 

- Start: Here is where the introduction of the project is found. Information about the 

creator, the project on its own, the activities and a short introduction to the 

method used and self-created. 

Screenshot of the webpage. Start 

 

http://celiamontalban13.wixsite.com/nummulusproject
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- Activities: Here is where all the activities from the four subjects can be found. They 

are also ordered in gaps so that they are easily found and download. There is also 

an itinerary for each subject showed with different colours.  

 

- The self-created method: Just a basic explanation of the method is found in the 

webpage as the whole method is just found in this written project. It is just to give 

an idea to the reader of how it works. All schemes are self-made. 

 

  

Screenshot of the webpage. Activities 

 

 

Screenshot of the webpage. The self-created method. 
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17. Entitats i institucions públiques 

col·laboradores en aquest Treball de Recerca 

A continuació faig un esment de les institucions públiques de la nostra ciutat que han 

col·laborat amb la realització d’aquest treball així com les organitzacions col·laboradores 

a les que agraeixo el seu suport. 

 

Els respectius permisos d’imatge de logotips i autoritzacions de les següents institucions 

i organitzacions es troben als següents apartats: annexos, D  

 

Universitat de Girona, departament de ciències ambientals i biologia 

 

 

 

 

Ajuntament de Girona, La Caseta serveis educatius  
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18. Conclusions  
 
A l’inici d’aquest treball em sentia plena d’il·lusió per començar-lo tot i que, coneixent-

me, també pensava que en poc temps l’acabaria avorrint ja que companys meus que ja 

el presentaven quan jo tot just el començava no en volien sentir més a parlar del Treball 

de Recerca.  

 

Per a sorpresa meva i de molta de la gent que n’ha format part i m’ha anat seguint, 

aquest pronòstic no s’ha acomplit: per sort, conforme avançava en el meu treball la 

il·lusió i les ganes de seguir creixien. En definitiva, he reafirmat el que ja pensava d’un 

bon inici: em vull dedicar al món docent. 

 

La veritat es que, per experiències de companys més grans, esperava trobar-me alguna 

porta tancada a l’hora de buscar ajut o informació. En el meu cas haig de dir que no he 

tingut aquesta mala sort; a tothom a qui he demanat ajut s’ha ofert a donar-me’l amb 

bona predisposició. 

 

Trobo especialment interessant i útil tots els contactes que he anat fent durant la 

realització de la part pràctica ja que em poden ser d’utilitat en un futur si necessito 

assessorament o un lloc on trobar el que busco. 

 

Quan vaig decidir realitzar la meitat del treball en anglès pensava que se’m venia al món 

a sobre, que em passaria el dia fent traduccions. Al principi, com tot, costa acostumar-

se a canviar del català a l’anglès però quan ja portes un temps, el canvi és automàtic. 

 

Durant les sortides mediambientals em vaig adonar d’indrets de Girona pels quals hi 

havia passat un munt de cops sense fixar-me en les possibilitats que tenien i que ara, 

després de finalitzar el treball miro amb altres ulls. Un cas n’és la zona del riu Ter en el 

qual hi trobem ambients totalment diferents separats per pocs quilòmetres, i el millor 

de tot, dins la nostra ciutat. Moltes vegades els gironins no ens n’adonem de la sort que 

tenim de viure a Girona: a peu ens podem desplaçar de la zona més urbana fins a les 
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zones més naturals. De fet, en molt poques ocasions he deixat d’anar a peu per a buscar 

llocs on fer les activitats. Tot i això, voldria fer un esment especial del mal estat en què 

es troben algunes ribes dels nostres rius en el tram urbà en les quals s’hi acumulen restes 

d’antigues riades i que estaria bé que es retiressin. 

 

Pel que fa a treballar amb alumnes, mai m’hauria imaginat la complicació que implicava 

organitzar a un grup d’adolescents que, en molts casos, no tenen el menor interès en el 

que els hi expliques ja que a l’ESO hi ha gent de tot tipus. Tot i que també haig de dir 

que poden aportar idees i enfocs nous a aspectes de les pràctiques que senzillament jo 

no m’havia plantejat.  

 

Pel que fa a l’anglès com a llengua de ciència, tal i com jo la proposo, encara ens queda 

un llarg camí fins a poder fer una pràctica d’aquest tipus totalment en llengua anglesa. 

Aquest aspecte podria millorar si s’invertís més temps a escoltar parlar anglès, ja sigui 

televisió, internet, etc. enlloc d’insistir en la gramàtica i vocabulari que predomina en 

una classe d’anglès qualsevol. 

 

En definitiva, valoro molt positivament el resultat d’aquest treball en el que tants mesos 

porto treballant. Considero que incloure el Treball de Recerca al currículum de 

Batxillerat és una bona idea per a fer que els alumnes “es busquin la vida” i els faci més 

resolutius alhora que els fa sortir a un entorn no escolar i, normalment, d’interès 

personal.  
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19. Agraïments 
 
Vull fer un agraïment general a totes aquelles persones i institucions que han col·laborat 

directa o indirectament en la realització d’aquest treball de recerca i han ajudat a que 

sigui el que és finalment.  

 

Primerament, vull agrair al G. Valerià Simón, tutor d’aquest treball per haver-me 

acompanyat durant tot aquest any. 

 

Gràcies als meus pares per la paciència i suport inesgotables i per la predisposició a 

portar-me a qualsevol lloc on havia d’anar per a les pràctiques.  

 

Com he citat ja a l’inici d’aquest treball vull agrair especialment l’ajut i la paciència de 

l’Albert Cufí que tot i no ser el tutor d’aquest treball ha estat allà per a qualsevol dubte 

donant el seu toc creatiu. 

 

Voldria agrair l’ajut d’en Lluís Vilar pel que fa a l’àmbit biològic i botànic. Gràcies per tota 

la informació sobre espècies de flora de ribera i sobretot per la sortida de reconeixement 

que em va ajudar a veure les possibilitats educatives i mediambientals dels nostres rius, 

la paciència i el bon tracte que vaig rebre durant totes les visites a la UdG. 

 

Gràcies a la Sílvia Teixidor i la Rosa dels serveis educatius de l’Ajuntament de Girona per 

el suport,  recursos i propostes que em van proporcionar. 

 

A en Ponç Feliu per respondre a la entrevista a l’inici d’aquest treball i per la posterior 

invitació a la jornada naturalista del riu Ter que em va introduir al treball de la zona. 

 

Thanks to Colm Breathnach, principal of the ASANA School of English in Ireland, for 

letting me prove my method with his students in the program. Obviously, thank you also 

to the students and teachers of the program that were involved in this project for your 

collaboration. 
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Thanks to Adrian, my English teacher, for correcting the practical part in English of the 

project. 

 

Gràcies a en David Brusí, professor de geologia de la UdG, per la informació de la història 

geològica de Girona. 

 

Als alumnes de la optativa de “Experimentem la ciència” que van participar en la portada 

a la pràctica del treball. 

 

A la Nuri Blay per trobar temps per revisar el nivell de les activitats del treball i pel 

material de laboratori. 

 

Gràcies a l’ Anna Mª Farjas, per el material didàctic de la pràctica de caiguda lliure. 

l’Albert Valera pels cronómetres per al càlcul del cabal i a en Martí Roca per els taps de 

suro per a la mateixa pràctica. 
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20. Bibliografia, bibliografia web i aplicacions 

utilitzades 

 
20.1 Bibliografia 

1. Mètode científic i mètode inductiu:  

ANTONI BAIG I SALVADOR CODINA.; Temes de filosofia, volum nº 9, ISBN: 84-77-26-

144-8. Col·lecció: DIDAKTIKÉ.  

 

2. Temari de Ciències Naturals de 1r d’ESO: (llibre de text). 

DAVID BLANCO LASERNA, ELVIRA CHIQUERO SANZ, ANDREW  CRITCHLEY, CYNTHNIA I 

CASSANDRA GAMBILL.; Biology and Geology Secondary 1, ISBN:978-84-16380-06-0 CL 

102287. Editorial: Edelvives McMillan By ME 

 

3. Temari de Ciències Naturals de 2n d’ESO: (llibre de text). 

Mª del CARMEN ARRÓSPIDE, DAVID BLANCO LASERNA, PERE PUJOLÀS, JUAN JOSÉ de 

la TORRE BELLIDO.; ESO 2 Química física i química. Editorial: Baula 

 

4. Documents PDF cedits per diferents professors els quals no tenen adreça web 

- El bosc de ribera: www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/.../86026/111032 

 

20.2 Bibliografia web 

1. Itineraris per Girona: www.girona.cat/caseta 

2. Contactes per a informació i suport: www.udg.edu 

3. Fauna i flora del riu Ter i contactes: www.consorcidelter.cat 

Informació educativa: http://ensenyament.gencat.cat/ 

4. 19/03/16  Sortida naturalista: https://elblauet.blogspot.com.es/ 

5. 7/04/16 Viladiella Gerundensis http://ateneudenatura.uji.es/ 

6. 7/04/16 Dinotherium Giganteum http://es.dino.wikia.com/wiki/Deinotherium 

http://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/.../86026/111032
http://www.girona.cat/caseta
https://www.udg.edu/
http://www.consorcidelter.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/
https://elblauet.blogspot.com.es/
http://ateneudenatura.uji.es/
http://es.dino.wikia.com/wiki/Deinotherium
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7. 17/04/16 Nummulits: http://www.dipalme.org/ i http://www.raco.cat/ 

8. 17/04/16 Anàlisi de l’aigua: http://www.iesvillegas.com/ 

9. 24/04/16 Metamorfosi de la granota http://www.ranapedia.com/ 

10. 07/05/16 Mètodes educatius  http://www.uhu.es/ 

11. 07/05/16 Concepte de competència bàsica http://www.redes-cepalcala.org/ 

12. 07/05/16 Eurydice España-REDIE  http://www.mecd.gob.es/ 

13. 07/05/16 Les TIC http://www.serviciostic.com/ 

14. 08/04/16 Tècniques de dinàmica grupal a ESO http://redes-cepalcala.org/ 

15. 08/04/16 Rols de grup http://www.monografias.com/ 

16. 08/05/16 5E instructional Model http://www.science-bits.com/ 

                                                            http://bscs.org/ 

17. 12/05/16 Rols de grup http://www.slideshare.net/zprazan/group-dynamics-team-

building 

18. 13/05/16 Recorreguts naturalistes http://www.girona.cat 

19. 13/05/16 Anàlisis de les fonts de Sant Daniel 

http://www2.girona.cat/ca/sostenibilitat_aigua_fonts-rius 

20. 17/05/16 Material de laboratori https://quizlet.com 

21. 24/07/16 Notícies d’actualitat http://www.diaridegirona.cat/ 

22. 24/07/16 Espècies invasores http://waste.ideal.es/ 

23. 02/08/16 Astronomia d’actualitat www.elpais.com 

24. Dubtes en llengua anglesa www.worldrefference.com 

25. Diccionaris de traducció www.linguee.com 

26.  Creació de la pàgina web www.wix.com 

27. Localitzacions i referècies territorials https://www.google.es/maps 

28. 11/09/16 Tipus de fulles: http://arbolespain.blogspot.com.es/ 

29. 23/09/16 Mètode d’evaluació Rúbrica: 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Maestria/MTE/DisenoyCreacion_Mat_Mult/Rubri

cas_de_Eval_del_Modulo.pdf 

 

 

 

http://www.dipalme.org/
http://www.raco.cat/
http://www.iesvillegas.com/
http://www.ranapedia.com/
http://www.redes-cepalcala.org/
http://www.mecd.gob.es/
http://www.serviciostic.com/
http://redes-cepalcala.org/
http://www.monografias.com/
http://www.science-bits.com/
http://bscs.org/
http://www.slideshare.net/zprazan/group-dynamics-team-building
http://www.slideshare.net/zprazan/group-dynamics-team-building
http://www.girona.cat/
http://www2.girona.cat/ca/sostenibilitat_aigua_fonts-rius
https://quizlet.com/
http://www.diaridegirona.cat/
http://waste.ideal.es/
http://www.elpais.com/
http://www.worldrefference.com/
http://www.linguee.com/
http://www.wix.com/
https://www.google.es/maps
http://arbolespain.blogspot.com.es/
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Maestria/MTE/DisenoyCreacion_Mat_Mult/Rubricas_de_Eval_del_Modulo.pdf
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Maestria/MTE/DisenoyCreacion_Mat_Mult/Rubricas_de_Eval_del_Modulo.pdf
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20.3 Aplicacions 

Edició gràfica de la portada: Gimp 2.8 

Elaboració de “wallpoints” i mapes: OruxMaps (Android) 

Edició del treball:  Outloock 2013 (Microsoft Corporation) 
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21. Annexos 
 

A. Anotació d’observacions i desenvolupament al terrari 

i el medi natural 

Anotació d’observacions i desenvolupament al terrari 

1. Recollida d’exemplars: 

- Data: 10/04/16 

- Mida: 1.7cm de llarg i 0.4cm d’ample 

- Observacions: Comença el desenvolupament de l’òrbita ocular i de les brànquies 

(només funcionals en l’època aquàtica). De moment, tenen poca mobilitat. 

- Alimentació: fulles d’enciam (fase únicament herbívora) 

- Supervivència: 8/8 

- Temperatura del riu: 10.5oC 

- Fotografia:  

 
2. Setmana 1 al terrari 

- Data: 17/04/16 

- Mida: 2.3125cm de llarg i 0.625cm d’ample 

- Observacions: Reaccionen als estímuls visuals (desenvolupament de la vista). 

Més mobilitat i agilitat. Comencen a adquirir forma de granota. 

- Alimentació: fulles d’enciam (fase únicament herbívora) 

- Supervivència: 8/8 

- Temperatura del terrari: 21oC 

 
Fotografia pròpia. Recollida d’exemplars. 
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- Fotografia:  

 
3. Setmana 2 al terrari 

- Data: 24/04/16 

- Mida: 2.525cm de llarg i 0.725cm d’ample 

- Observacions: Són de color marronós i la mobilitat augmenta. Comencen a sortir 

les potes posteriors 

- Alimentació: fulles d’enciam (fase únicament herbívora) 

- Supervivència: 8/8 

- Temperatura del terrari: 21oC 

- Fotografia:  

 
 

 
Fotografia pròpia. Evolució del capgros 
(escala centimètrica) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia pròpia. Evolució del capgros (escala 
centimètrica) 
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4. Setmana 3 al terrari 

- Data: 01/05/16 

- Mida: 2.4875cm de llarg i 0.8875cm d’ample 

- Observacions: Són de color marronós i la mobilitat augmenta. Aparició gairebé 

total de les potes posteriors i iniciació del seu moviment. 

- Alimentació: fulles d’enciam (fase únicament herbívora) 

- Supervivència: 8/8 

- Temperatura del terrari: 20.5oC 

- Fotografia:  

 
 
 

5. Setmana 4 al terrari 

- Data: 08/05/16 

- Mida: 2.375cm de llarg i 0.6625cm d’ample 

- Observacions: Són de color marronós i es van aclarint. Comencen a aparèixer les 

taques de coloració. Es poden diferenciar dos estadis evolutius diferents: a 3 

exemplars els han aparegut les potes posteriors i anteriors (comencen a ser 

funcionals) i a 5 exemplars només les potes anteriors tot i que s’intueixen les 

anteriors. Aquesta pot ser la raó per la qual trobem diferencies notables entre 

els exemplars. La  mobilitat augmenta. 

- Alimentació: fulles d’enciam (fase únicament herbívora) 

- Supervivència: 8/8 

- Temperatura del terrari: 21.5oC 

 
Fotografia pròpia. Evolució del capgros  
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- Fotografies:  

  
 

6. Setmana 5 al terrari 

- Data: 15/05/16 

- Mida: 1.3875cm de llarg i 0.45cm d’ample 

- Observacions: Es poden diferenciar fins a tres estats evolutius diferents en els 

exemplars. El dia 09/05/16, 5 dels capgrossos van sortir de l’aigua i són ja 

granotes. Apareix la pigmentació típica. Reaccionen completament als estímuls 

visuals. Han aparegut altres manifestacions de vida dins del terrari així com 

mosquits i cargols d’aigua varis. La diferència de mides que s’ha produït és 

causada per la pèrdua de la cua de 5 dels exemplars. 

- Alimentació: fulles d’enciam (fase únicament herbívora) i larves de mosquit 

vermell (per als exemplars que són ja granotes) 

- Supervivència: 8/8 

- Temperatura del terrari: 21.5oC 

- Fotografies: 

 
Fotografia pròpia. Evolució del capgros. Es 
comencen a intuir les potes anteriors. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia pròpia. Evolució del capgros  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia pròpia. Evolució del capgros. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia pròpia. Evolució del capgros  
 

 

 

 

 

 

 



  

 

139 

7. Setmana 6 al terrari 

- Data: 22/05/16 

- Mida:0.9875cm de llarg i 0.375cm d’ample 

- Observacions: Tots els exemplars han sortit de l’aigua. Tot i haver sortit de 

l’aigua, encara no ha aparegut la pigmentació completament, per tant, de 

moment no podem determinar l’espècie. En general, les mides s’han estabilitzat 

ja que els estadis evolutius s’han igualat. La mobilitat de tots els exemplars és 

molt alta. 

- Alimentació: alternació de larves i fulles d’enciam 

- Supervivència: 8/8 

- Temperatura del terrari: 22oC 

- Fotografies:  

  

 
Fotografia pròpia. Evolució del capgros. 
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8. Setmana 7 al terrari 

- Data: 29/05/16 

- Mida:1cm de llarg i 0.3875cm d’ample 

- Observacions: Tots els exemplars evolucionen amb normalitat excepte un que té 

una lesió a la pota posterior dreta. La reacció al estímuls és absoluta i intenten 

mimetitzar-se al màxim amb l’entorn amagant-se darrere la vegetació. 

- Alimentació: alternació de larves i fulles d’enciam 

- Supervivència: 8/8 

- Temperatura del terrari: 23oC 

- Fotografies:  

 

9. Setmana 8 al terrari 

- Data: 4/05/16 

- Mida: 0.775cm de llarg i 0.3cm d’ample 

- Observacions: El ritme de creixement s’ha alentit i han desaparegut dos dels 

exemplars del terrari. La hipòtesi més fiable és el canibalisme entre els 

exemplars. Un d’aquests exemplars és el que tenia una lesió a la pota posterior 

dreta. L’índex biomètric s’ha estabilitzat, per tant, en aquest punt s’atura l’estudi 

del creixement. 

- Alimentació: alternació de larves i fulles d’enciam 

- Supervivència: 5/8 

- Temperatura del terrari: 24oC 

 
  

 
Fotografia pròpia. Evolució del capgros. 
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- Fotografies:  

 
 

Anotació de les observacions evolutives en el medi natural 
 
Per a completar el meu estudi he cregut necessari afegir-hi una taula on s’incloguin les 

observacions en el medi natural i, per tant, poder fer deduccions i arribar a conclusions 

mitjançant la comparació de l’evolució en el medi natural i al terrari. 

 

En aquesta taula incloc solament: la data, la temperatura de l’aigua (mesurada en graus 

Celsius) i observacions generals i visuals. Totes les observacions i mesures s’han realitzat 

en les mateixes condicions: entre les 10:30h i les 11:00h del matí i sempre a la mateixa 

bassa on vaig recollir els exemplars i amb una periodicitat de 3 setmanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia pròpia. Evolució del capgros. 
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Data Temperatura 

(terrari) 

Temperatura 

(en llibertat) 

Observacions generals 

10/04/16 21oC 10.5oC Es tracta del dia de la recollida, per tant, tant 

els exemplars recollits i els exemplars en 

llibertat es troben en el mateix estadi 

evolutiu. 

01/05/16 20.5oC 10.5oC Els exemplars en llibertat es troben en un 

estat evolutiu molt inferior a l’estadi 

evolutiu dels exemplars del terrari. Les 

possibles hipòtesis que poden respondre a 

aquest fenomen son: 

- El moviment i mescla de diferents 

postes a la mateixa bassa. 

- La temperatura pot ser un factor 

influent en el creixement 

- L’alimentació pot ser diferent i, com 

a conseqüència, una menor evolució. 

15/05/16 21.5oC 13oC La quantitat d’exemplars de la bassa s’ha 

reduït considerablement. Les hipòtesis són 

les següents: 

- Presència de depredadors que hagin 

reduït la població 

- La sortida de l’aigua de part de la 

població, per tant, colonització de 

terra ferma. 
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B. Notícia extreta del Diari de Girona 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Notícia extreta del Diari de Girona: http://www.diaridegirona.cat/ 

 

http://www.diaridegirona.cat/
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C. Notícia extreta del Diari de Girona 2 
  

 
Notícia extreta del Diari de Girona: http://www.diaridegirona.cat/ 

 

http://www.diaridegirona.cat/
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D. Laboratory glossary of material  
To be used for activities glossary* 

Beaker: vas de precipitats It is used to contain liquids  

Forceps: pinces It is used to pick up or hold 
small items 

 

Starring rod: vareta de vidre It is used for starring  

Graduated cylinder: proveta It is used to measure 
accurate volume liquids 

 
 

Watch glass: vidre de 
rellotge 

It is used to hold solids or as 
a cover for a beaker 
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Thermometer: termòmetre Measures temperature 
(science uses degrees in 
Celsius) 

 

Balance: balança It is used to for determining 
weight 

 

Dropper pipet: comptagotes It is used to expel a liquid in 
drops 

 
 

Funnel: embut It is used to pour liquid 
throw a small opening neck 

 
 
 

Mortar and pestle: morter i 
mà de morter 

It is used to grind up solids 
materials 
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E. Reference guide tables for the activities 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*All parameters referred and based on QP products registered brand 

A. Symbol 

B. (5 ecchi 

sicker) 

Approximate 
units 
(Jackson 
Turbidity 
Unit) 

Turbidity 
state 

 

 0 JTU  0 or Low 
turbidity 

 40 JTU Low- 
medium  
turbidity 

 100 JTU Medium-
high 
turbidity  

Indication colour 
(Phenol reagent)* 

PH number Results interpretation 

 8.2 Basic  

 7.8 Basic 

 7.6 Neutral-basic 

 7.2 Neutral-acid 

 6.8 Acid 

 6.5 Acid 

Indicator colour (Ortholodine reagent)* Chloride number (parts 
per million unit) 

Chloride interpretation 
 

 0.3 ppm  Low level of chloride (human threated waters 
for  consumption) 

 0.5 ppm Low- medium  level of chloride 

 1.0-1.5 ppm Medium-high level of chloride (equivalence 
to swimming pool ideal chloride levels) 
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Visualization of macroinvertebrates Species Score (out of 
10) 

 Diopters 2 

    
Plecoptera Oligochatea          Ephemerocoptera 

Ephemerocopteran 8 

Plecopteran 10 

Hirudinis* 4 

oligochatea 2 

                                                                                                Heteroptera  
  

5 

  

Coleoptera  4 

 
 
 
 
Crustaceous                Trichoptera 

Crustaceous  5 

Trichoptera  8 

 Mollusks 5 

Final score 
interpretation 

Quality of the water 

More than 50 Optimal 

31-50 Good 

16-30 Medium 

6-15 Deficient 

Less than 6 Bad  
*not very common to be found 
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F. Autorització de suport institucional: Universitat de 

Girona, Departament de Ciències 

 


