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Activitats d´investigació sobre els éssers vius 

Objectiu: 

Conèixer més encara sobre diferents éssers vius, tant microscòpics com 

macroscòpics (és a dir, que es poden veure a simple vista). Buscar 

informació sobre ells, conèixer les seues relacions, la forma que tenint de 

classificar-los actualment i molt important, aprendre més sobre la 

biodiversitat. 

Materials: 

Podeu utilitzar aquest document per respondre les preguntes i per ficar la 

informació que trobeu en les vostres investigacions. Recomanem utilitzar 

Internet i pàgines web.  

Procediment: 

Per a realitzar aquestes qüestions heu de contestar amb les vostres 

paraules. Podeu buscar informació en Internet, però sense copiar 

simplement. Reviseu l´ortografia i el llenguatge. Totes les preguntes valen 

2 punts! 

Ací teniu un vídeo per ajudar a preparar-ho tot bé: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1VXK3Csiis 

Important. Sempre s´ha de ficar la direcció de la pàgina web on heu vist i 

agafat informació al final, per exemple: 

 

 

 

 

 

 

Calendari de realització proposat: 

Dies Lliurar: 

Acó normalment es diu “Bibliografia”. És a dir, es diu d´aquesta forma a l´apartat del 

treball on fiques totes les àgines web, llibres o documents que has vist per poder 

contestar-hi al teu treball. 

Bibliografía: 

http://www.bdb.gva.es/va/ 

https://www.rtve.es/noticias/20100624/linneo-su-sistema-clasificacion-

biologica/337095.shtml 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1VXK3Csiis
http://www.bdb.gva.es/va/
https://www.rtve.es/noticias/20100624/linneo-su-sistema-clasificacion-biologica/337095.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20100624/linneo-su-sistema-clasificacion-biologica/337095.shtml
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1- La sericicultura és la cria de cucs de seda amb finalitats comercials. 

Durant aquest procés, s’incuben els ous de la papallona de la seda 

fins que en neixen les erugues, que creixen fins que estan 

preparades per elaborar els capolls. Els capolls estan fabricats amb 

un únic fil continuat de seda. La quantitat de seda que el cuc usa per 

fabricar el capoll és petita, fet pel qual es necessiten al voltant de 

5.500 capolls per produir 1 kg de seda. 

 

a) Cerca informació sobre les etapes del cicle de la vida de la 

papallona de la seda i dibuixa-les en el quadern. 

 

 

 

b) Informa’t sobre la manera com es duu a terme el procés 

d’obtenció de la seda. 

 

 

 

c) Cerca informació sobre el preu d’algunes de les peces de roba 

fabricades amb seda. Es tracta d’un producte car o barat? Justifica 

la teua resposta. 
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2- Hem trobat aquest quadern perdut amb les anotacions que va fer 

una investigadora sobre un ocell:  

3-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de  maig de 1894 

      Parc nacional de Nuuksio, Espoo (Finlàndia) 

Fitxa de camp: 

Nom comú: Mosquiter comú        

Nom científic pel qual es coneix a tot el món: Phylloscopus collybita 

És un ocell viatger, aventurer, li agraden els boscos de ribera, propers a rius. 

Característiques físiques: 

Potes obscures, bec curtet i finet, ocell discret, xicotet, amb aspecte arrodonit 
(redondito), pesa 8 grams, no presenta colors vistosos. Longitud 10-11 cm, 
envergadura: 15-21 cm. 

S´alimenta quasi 
exclusivament 

d´insectes.  
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a) Què faria el mosquiter si els hiverns del nord d´Europa no foren tant 

freds? 

 

b) Què faria el mosquiter si a Espanya no tinguérem boscos de ribera? 

 

c) Què faria el mosquiter de les observacions si s´assecara el llac (si el 

lago se secara y se quedase sin agua) ? 

 

d) Què faria el mosquiter si els Pirineus (a Espanya, mireu un map si fa 

falta) tingueren unes temperatures i uns vents massa forts per al vol 

d´ocells xicotets? 

 

e) On s´han fet les notes del quadern? Hi ha mosquits en hivern en eixe 

lloc? I en Espanya? Busca a Google: “mosquitos invierno”, per trobar 

pistes del que passa amb aquest insecte. 

 

f) Això vol dir que es podria veure també el mosquiter en altres països, 

formant part de la biodiversitat de cada zona. En quins països es 

podria veure doncs? 
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3- Hem vist que la biodiversitat és diferent per a cada zona. Però, 

quina és la biodiversitat animal i vegetal de Benicarló?  

 

PISTA: https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/19621.pdf   pàgina 20 

 

 

4- Observa, pensa, investiga i contesta: 

 

a) Quins éssers vius pots reconèixer a les fotos? 

b) On esperaries trobar a cada un d´ells? 

 

c) Saps si són propis de la nostra província? 

 

d) Coneixes algun Parc Nacional o Àrea protegida? Nombra al 

menys 3 a nivell mundial i altres 3 de la Península Ibèrica. 

 

e) Què penses d´aquests espais protegits? Quin és el que trobem 

més a prop del teu poble/ciutat? 

https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/19621.pdf
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5- Ara que ja sabeu prou sobre el concepte de biodiversitat i la seua 

importància, arriba la pregunta més important: 

 

Què es pot fer per conservar la biodiversitat? Idees? 

 

Activitat opcional (no obligatòria) 

 

Creació d´un microambient 

Mira aquest vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=A5t_LUE_jdE 

 

Un microambient, o microecosistema, és un espai limitat en el qual es 

reprodueixen les condicions que requereixen alguns animals i plantes per a 

viure. Tu pots construir-los; de forma sencilla! Per a això has de conéixer les 

condicions que necessiten els individus que col·loques en ell. 

Hi ha molts tipus de microambients: Poden ser aquàtics, com un aquari, o 

terrestres; dins de cadascun d'ells podràs reproduir diferents tipus 

d'hàbitats, com el desèrtic o el tropical, i haurà de tindre uns pocs elements 

per tractar de simular el mateix ambient tal i com es pot trobar a la natura. 

 

Per a construir-los, necessitaràs: 

- Un recipient transparent amb suficient amplitud i amb tapa. Pot 

servir una botella d'aigua de 5 L, un pot gran de conserves, etc. 

- Grava 

- Terra 

- Xicotetes plantes, molses, algues o falagueres 

- Altres éssers vius (que puguen habitar en els diferents tipus de 

microambients). 

- Troncs xicotets, fullaraca, algunes roques,  

entre altres. 

- Aliment. 

 

Ací deixem uns exemples: 

https://www.youtube.com/watch?v=A5t_LUE_jdE
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Pot ser un aquari, un formiguer (formicario en castellà), o un lumbricari 

(cucs de terra), un terrari, etc. 

RECORDA: No podem ficar en el nostre ambient, qualsevol ésser viu. No 

podem ficar aigua de l´aixeta. No podem ficar dins animals o plantes que 

hem agafat de llocs diferents, ni que hem arrancat directament del seu 

entorn! 

- Pren nota diàriament de la temperatura i dels canvis observats en 

una fulla de registre.  

-  

- L'evolució del teu microambient haurà de ser observada i registrada 

durant un període mínim de quatre setmanes, en les quals hauran de 

anotar-se observacions i dades obtingudes de temperatura, color de 

l´aigua (si hi ha), animals observats, etc.  
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- Pensa que si l´aigua canvia de color, tal vegada hi ha un problema 

amb el desequilibri de les espècies que hi han dins. 

 

a) Quins canvis has observat en el teu ecosistema al llarg del temps? 

Descriu-los (creixement de les plantes, hàbits alimentosos, 

variacions de temperatura, comportament reproductor, etc). 

 

RECORDA: Un microambient generat en un tarro, o un “ecotarro”, no és 

només un element decoratiu. Hem de tractar de que ens ajuden durant la 

realització del ecotarro i hem de controlar com evoluciona amb el pas dels 

dies. No hem d´agafar cap ésser vius si no estem segurs de què és! Si teniu 

dubtes, primer fem la foto i preguntem! No hi ha pressa per fer 

microambients a casa! Tampoc hem de maltractar als animals i plantes per 

fer el nostre ecotarro! Hem de tindre cura dels éssers vius perquè els estem 

estudiant. 

La millor forma de gaudir la natura és estudiant-la, de forma que la puguem 

comprendre-la millor. 

 

 

Bibliografia: 

http://www.jcyl.es/junta/cma/04_Mapa_migracion_aves.pdf 

http://agroespacio.blogspot.com/2010/11/que-es-la-sericicultura.html 

http://www.bdb.gva.es/va/ 

https://fundacion-biodiversidad.es/es/que-hacemos/que-es-la-biodiversidad 
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