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Objectius didàctics 

 Fomentar l’observació, l’estimació i la protecció de l’entorn natural i conèixer la importància de mantenir la 

biodiversitat. 

 Analitzar i comparar paisatges, destacant les similituds i les diferències entre la biodiversitat autòctona i la d’altres 

parts del món. 

 Conèixer i comprendre les adaptacions dels animals i les plantes a les variables del seu entorn (temperatura, pluja, 

aliments, etc.). 

 Relacionar l’estat de la qualitat ambiental amb el benestar dels organismes, identificant els efectes de les activitats 

humanes sobre els ecosistemes. 

 Definir accions i hàbits de consum responsable que contribueixin a protegir la biodiversitat. 

 

      

 

Ohana: el nostre vincle amb la natura 

Sabíeu que els maoris consideren que tota la diversitat natural del seu entorn 

forma part de la seva ohana (família) extensa o whanau? Us convidem a descobrir 

aquesta activitat que pretén posar en valor la biodiversitat del nostre entorn i 

conèixer què podem fer per cuidar-la i protegir-la. 

A continuació podeu consultar els objectius i els continguts de l’activitat. També hi 

trobareu propostes de recursos previs i posteriors a la visita per aprofundir en els 

conceptes clau tractats fent un treball complementari a l’aula. 

 

 

 

Àmbit 

Cientificotecnològic 

Nivell educatiu 

1r i 2n d’ESO 

Ubicació 

Makumanu Garden 

Durada 

50 minuts 



 

 

2 

Competències 

 Prendre decisions amb criteris científics per preveure, evitar o minimitzar l’exposició a riscos naturals.  

 Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes ambientals derivats de la intervenció 

humana.   

 

Continguts curriculars 

 CC1 - La Terra com a sistema que conté els subsistemes geosfera, atmosfera, hidrosfera i biosfera, els quals 

interactuen. 

 CC2 - Importància de l’atmosfera per a la vida a la Terra, pel fet de possibilitar-hi les combustions, la fotosíntesi i la 

regulació de la temperatura. 

 CC3 - Biodiversitat dels organismes vius. Els cinc regnes. Observació, claus dicotòmiques senzilles. 

 CC4 - Els grans grups taxonòmics. Adaptacions d’animals i plantes als diferents ecosistemes. 

 CC5 - Importància de mantenir la biodiversitat. Espècies invasores. 

 CC6 - Plantejament de preguntes que comportin l’establiment de relacions entre variables. 

 CC7 - Cerca de dades en diferents fonts i anàlisi de la informació trobada (recursos previs a la visita). 

 

 

 

 

Abans de la visita 

Per tal que els alumnes aprenguin al màxim amb aquesta activitat, us recomanem treballar prèviament a l’aula els 

conceptes clau que es tractaran durant el taller. Aquí teniu algunes propostes per fer-ho: 

Recurs previ 1: La biodiversitat, la riquesa del planeta (Ecología Verde). Abans de fer la visita al parc, podeu 

veure aquest vídeo a l’aula per introduir i entendre el concepte de biodiversitat i posar en valor la riquesa 

biològica dels ecosistemes. Després podeu consultar aquest informe del Comitè Espanyol UICN (Unió 

Internacional per a la Conservació de la Natura), que analitza els efectes del canvi climàtic en diferents espècies 

d’animals. Què vol dir que una espècie estigui inclosa a la llista vermella de la UICN? També podeu proposar als 

alumnes que, per grups, facin una cerca a internet dels documents marc i les estratègies o normatives de 

protecció de la biodiversitat de la seva comunitat autònoma. 

Descripció de l’activitat 

https://youtu.be/_SzOWbBrUJ0
http://www.uicn.es/web/pdf/cclistroja/Manual_AnalisisEfectoCamClimEspAmen.pdf
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Recurs previ 2: Més cants... més biodiversitat! Amb l’aplicació per a dispositius mòbils Avefy de SEO/BirdLife 

podeu aprendre a distingir els cants de les 140 espècies d’aus més comunes a Espanya i també conèixer en quins 

ambients es poden trobar: fagedes, pinedes, ciutats... i molts més. Podeu practicar jugant i fins i tot fer una 

competició per equips! 

 

 

Activitat a PortAventura Park 

L’activitat es porta a terme a l’àrea de la Polinèsia, a la zona del Makumanu Garden i el Makumanu Show. Durant el 

desenvolupament del taller, de manera participativa i a través de diferents dinàmiques, l’alumnat realitza la seva pròpia 

descoberta sobre: 

 La cultura polinèsia i la seva relació amb la natura. 

 Els éssers vius, animals i plantes, que es poden observar a l’entorn del parc, aplicant tècniques d’observació per a la 

identificació de mostres. CC3 

 Les característiques de les espècies autòctones, les espècies exòtiques i les espècies invasores de l’indret. CC4 / CC5 

 Les adaptacions de les plantes a les condicions hídriques i ambientals i com, alhora, aquestes plantes afecten 

l’atmosfera i regulen la temperatura a través de la fotosíntesi. CC1 / CC2 

 Les característiques de les aus, les parts del seu cos i les seves funcions, el seu origen i la seva relació amb el medi 

natural. Tot això, per mà d’un biòleg especialista en aus. CC4 

 Les similituds i les diferències que hi ha entre les diverses espècies locals de la zona mediterrània, com per exemple la 

coloració de les plomes per adaptar-se a l’entorn, observant els animals de ben a prop. CC4 

 L’estat de conservació de les espècies en el seu hàbitat natural, la seva alimentació i el paper que tenen en els 

ecosistemes. CC5 

 La importància de protegir totes les espècies que formen part de la biodiversitat d’un hàbitat i, en general, de tot el 

planeta. CC5 

 Les causes principals de la pèrdua de biodiversitat i, en particular, els efectes del canvi climàtic. CC6 

 Les accions que podem fer en el nostre dia a dia per cuidar la biodiversitat, tant de manera particular com col·lectiva. 

Després de la visita 

Amb l’objectiu d’aplicar els aprenentatges adquirits a nous contextos, de manera que vagin més enllà de la visita al parc, 

us proposem portar a terme una o dues d’aquestes activitats opcionals a l’aula: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avefy
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Proposta 1: El joc de la jungla. A través d’aquest joc interactiu multijugadors, l’alumnat pot posar a prova els 

seus coneixements adquirits durant el taller i aprofundir sobre el canvi climàtic (amenaces i conseqüències per 

a la flora i la fauna, increment de les espècies invasores, etc.), la importància de la biodiversitat per a la salut 

humana i les accions que contribueixen a protegir la diversitat biològica. 

Proposta 2: Observar i comunicar per protegir! Podeu participar en projectes de ciència ciutadana per ajudar a 

recollir dades sobre la biodiversitat a l’entorn de l’escola. Aquí trobareu alguns projectes i apps interessants. 

Podeu publicar fotografies de la biodiversitat que descobriu i difondre els vostres compromisos per protegir-la 

a les xarxes socials amb l’etiqueta #PortAventuraEcoEduca o publicar-ho al blog de l’escola. Comuniqueu la 

vostra experiència per tal que el missatge arribi a més persones! 

 

 

 

https://view.genial.ly/6001c8198c059b0d156b8585
https://parcs.diba.cat/es/web/conservacio-de-la-biodiversitat/ciencia-ciutadana

