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Objectius didàctics 

 Fomentar l’observació i l’estimació de l’entorn natural. 

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

parts del món. 

 Relacionar l’estructura dels animals i les plantes amb les seves funcions vitals i la seva supervivència. 

 Entendre com els factors de l’entorn (temperatura, pluja, aliments, activitats humanes, etc.) afecten els animals i les 

plantes. 

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

 

 

 

      
Ubicació 

Makumanu Garden 

 

Whanau: protegim la natura 

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

forma part de la seva 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 

Coneixement del medi  

Nivell educatiu 

Cicle sup. de primària 

Durada 

50 minuts 
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Competències 

 Plantejar preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades, analitzar resultats i trobar respostes. 

 Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis al llarg del temps; comprendre la societat en què vivim. 

 Analitzar paisatges i ecosistemes ―factors socials i naturals― i valorar les accions que els afecten. 

 Adoptar hàbits sobre l’adquisició i l’ús de béns i serveis amb coneixements científics i socials per esdevenir 

consumidors responsables. 

 

Continguts curriculars 

 CC1 - Criteris per a l’observació científica d’éssers vius. 

 CC2 - Claus i guies per a la classificació d’organismes. 

 CC3 - Relació entre funcions vitals i estructura d’alguns animals i plantes. 

 CC4 - Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva interacció amb el medi. 

 CC5 - Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi. 

 CC6 - Principals riscos ambientals relacionats amb el clima. 

 CC7 - Anàlisi dels elements naturals i antròpics que influeixen en la configuració del paisatge. 

 

 

 

 

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: Viatge sonor als nostres boscos (Carlos de Hita – Anaya Touring). Demaneu al vostre alumnat 

que tanqui els ulls i escolti alguns dels éssers vius que habiten al bosc. Com se’ls imaginen? Quins altres éssers 

vius habiten al bosc però no s’han sentit? Posteriorment, per grups, poden escollir un dels animals que hagin 

sentit i buscar informació que els permeti explicar a la resta de companys com es pot distingir aquesta espècie, 

com es relaciona amb altres organismes (com s’alimenta, quins depredadors té, etc.) i un “superpoder” que 

tingui l’animal. Aquí en trobareu alguns exemples. Com la desaparició del bosc podria afectar aquests éssers 

vius? 

Descripció de l’activitat 

https://www.youtube.com/watch?v=c3lpSQjlvQE&list=PL0WfEah2shWVgfR1RymFoFjHib3t_GyK8
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6509097-superpoderes_animales.html
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Recurs previ 2: La diversitat d’aus (Happy Learning). Abans de fer la visita al parc, podeu veure aquest vídeo 

educatiu per conèixer les principals característiques de les aus, les seves funcions vitals i com es classifiquen en 

funció de la seva alimentació. Reflexioneu sobre la varietat d’aus que podem trobar per tot el món. Què tenen 

en comú, totes elles? En quins aspectes són diferents i per què? L’ecosistema en què viuen i el paper que hi 

desenvolupen influeixen directament en les seves característiques. Finalment, podeu aprendre a distingir els 

cants de les 140 espècies d’aus més comunes a Espanya amb l’aplicació per a dispositius mòbils Avefy de 

SEO/BirdLife. 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 

identificar mostres. CC1 / CC2 / CC7 

 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, per mà d’un biòleg especialista en aus. CC3 

 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 

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

planeta. CC5 / CC6 

 Les accions que podem fer en el nostre dia a dia per cuidar la biodiversitat. CC5 

 

 

 

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://happylearning.tv/las-aves/
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 posarà a prova els 

coneixements adquirits sobre les característiques de les aus i com es relacionen amb el seu entorn, la 

biodiversitat dels ecosistemes i els hàbits sostenibles que contribueixen a preservar-los. 

Proposta 2: Compartiu el vostre compromís sostenible! Us proposem que dissenyeu el vostre “carnet de 

guardià o guardiana de la biodiversitat” ―que inclogui la imatge d’un ésser viu que vulgueu protegir― i que 

expliqueu per què l’heu escollit i com ho fareu. Després, podeu compartir i difondre els vostres compromisos a 

les xarxes socials amb l’etiqueta #PortAventuraEcoEduca o publicar-los al blog de l’escola. Feu que el missatge 

arribi a més persones! 

https://view.genial.ly/5fbb82ad3a57ab0d1d1b4f0d

