
Ocells dels Jardins

Informació general 
És un projecte de ciència ciutadana on 

podràs aprendre a reconèixer i comptar 

regularment els ocells del teu pati i/o 

jardí.

Coneixements necessaris
Reconèixer els diferents ocells que poden 

habitar al pati, al jardí o al balcó.

Al web del projecte Nius trobareu una 

fitxa amb la descripció i tota la 

informació d’interès de totes les espècies 

que nien a Catalunya.

Materials didàctics associats    

i altres materials
- Guia de camp dels ocells de Catalunya

- Binoculars

Web
http://www.ocellsdelsjardins.cat/

http://www.ornitologia.org/ca/fitxa_jardins

.pdf

http://www.ocellsdelsjardins.cat/
http://www.ornitologia.org/ca/fitxa_jardins.pdf


CBMS
Pla de Seguiment de Papallones 
a Catalunya 

Informació general 
És un projecte de seguiment 

de les poblacions de papallones: 

Pla de Seguiment de Papallones a 

Catalunya (Butterfly Monitoring Scheme

a Catalunya, CBMS).

Coneixements necessaris
Conèixer les diferents espècies de 

papallones a Catalunya, i més 

concretament a la teva zona.

Materials didàctics associats 

i altres materials
- Guia de camp de papallones 

a Catalunya

- Fitxes de camp, d'impactes

i  d'identificació

Web

https://www.catalanbms.org/es/recursos/

http://www.catalanbms.org/es/

https://www.catalanbms.org/es/recursos/
http://www.catalanbms.org/es/


Riu.net

Informació general 
RiuNet és una eina educativa interactiva 

que et guiarà en el diagnòstic de l'estat 

hidrològic i la qualitat ecològica d'un 

ecosistema fluvial. Alhora, proporcionaràs 

dades científiques als investigadors 

del Grup de Recerca FEM del Departament 

de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències 

Ambientals de la Universitat de Barcelona.

Coneixements necessaris
Cap. Només necessitaràs llegir-te amb 

calma el llibre amb les instruccions.

Materials didàctics associats 

i altres materials
- Material de mostreig 

- Manual del programa

Web

http://www.ub.edu/fem/docs/Riunet/RiuNeT

_NOU_the%20book_CAT.pdf

http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/inici-

riunet

http://www.ub.edu/fem/docs/Riunet/RiuNeT_NOU_the book_CAT.pdf
http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/inici-riunet


1.000 Punts d’aigua

Informació general 
1.000 punts d'aigua pretén estudiar 

els indrets situats fora dels àmbits 

estrictament  fluvials on l'aigua s'estanca. 

La definició és molt àmplia i poc concreta 

a propòsit, ja que pretén incloure la gran 

diversitat d'ambients aquàtics lenítics 

presents al territori, és a dir, aquells amb 

l'aigua sense o amb molt poc moviment.

Coneixements necessaris
Cap, només necessitaràs saber quin tipus 

de punt d’aigua teniu aprop.

Materials didàctics associats 

i altres materials
- Projecte educatiu

- Llibre infantil

- Bioseguretat

Web

https://1000punts.cat/ca/recursos-

identificacio

https://1000punts.cat/ca/home

https://1000punts.cat/ca/recursos-identificacio
https://1000punts.cat/ca/home


Ritme Natura

Informació general 
La fenologia és l’observació dels canvis 

estacionals en les plantes i els animals, 

tals com la floració, l’aparició d’insectes 

i la migració de les aus. Els canvis en els 

ritmes de la natura donen molta 

informació als científics sobre els efectes 

que el canvi climàtic produeix sobre els 

ecosistemes naturals, però calen sèries 

temporals llargues, homogènies, 

validades i ben repartides 

geogràficament per tot el territori.

Coneixements necessaris
Cap, observar la natura en diferents 

estacions i moments.

Materials didàctics associats 

i altres materials
- Fitxa per a l’observació

- Material de suport per a tallers

Web

https://www.ritmenatura.cat/CAT/descarre

gues.htm

https://www.ritmenatura.cat/

https://www.ritmenatura.cat/CAT/descarregues.htm
https://www.ritmenatura.cat/


Wikipedra

Informació general 
Wikipedra és un espai web 2.0 

sobre construccions de pedra seca de 

Catalunya i dels municipis francesos 

que integren el Parc del Pirineu Català, 

la Mancomunitat del Conflent-Canigó 

i el Parc Natural Regional dels Pirineus 

Ariejans. 

Coneixements necessaris
Cap, només conèixer on hi ha 

construccions existents. 

Materials didàctics associats 

i altres materials

Web

Formularis a través dels quals pots introduir 

les dades de les construccions de pedra seca: 

barraques i cabanes, construccions per 

emmagatzemar aigua, forns, murs, altres 

construccions. 

http://wikipedra.catpaisatge.net/

http://wikipedra.catpaisatge.net/

