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Ecologia 
Itinerari. Descripció detallada 

 
Descripció de l’itinerari 
  
L’eix vertebrador de les activitats és l’estudi de les característiques dels 
ecosistemes, fent èmfasi en les estratègies que tenen els organismes per 
obtenir energia i com aquesta es transmet a l’ecosistema. L’itinerari inclou 
diverses pràctiques que inclouen un treball de camp i l’estudi de la fotosíntesi 
i la respiració cel·lular. S’adjunten les activitats d’un projecte basat en la 
pel·lícula Wall·E (que en part també es troben a l’element de la fotosíntesi), 
que permeten tenir una visió més àmplia i reflexionar amb alguns aspectes 
relacionats amb la sostenibilitat i la cooperació entre les persones. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Es treballen totes les competències bàsiques, excepte la matemàtica.  
Estudi de les variables del biòtop i de les relacions entre els individus de la 
biocenosi. 
Característiques de la nutrició autòtrofa (estudi de la fotosíntesi) i 
heteròtrofa. 
Transmissió de l’energia dins de l’ecosistema. 
Importància de la respiració cel·lular. 
Utilització d’aparells de mesura i realització de pràctiques, al camp i al 
laboratori. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
A tot l’alumnat de 2n d’ESO. Algunes activitats es poden fer també a 1r 
d’ESO. 
 
Recursos emprats 
 
Les activitats pràctiques i teòriques estan íntimament lligades i s’ha intentat 
integrar-les el màxim possible. 
 
Temporització 
  
Si es volen fer totes les activitats cal dedicar-hi un mes i mig. Com 
probablement no es disposarà d’aquest tems cal que cada professor/a esculli 
les activitats que consideri més adient i disseny el seu propi itinerari. 
 
 
Justificació de la seqüència 
 
En la seqüència es comença caracteritzant un ecosistema, per passar a 
estudiar de manera pràctica les variables ambientals amb un treball de camp. 
Després s’estudien les estratègies que tenen els organismes per obtenir 

  1/2 



          
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   
    
energia i com es transmet aquesta a l’ecosistema. S’acaba amb un treball 
sobre les relacions interespecífiques dins d’un ecosistema, que pretén 
destacar que hi ha relacions més enllà de les tròfiques. 
 
S’adjunta un projecte que es pot fer en relació a l’itinerari o de manera 
independent. 
 
S’aconsella realitzar una sortida de camp per aplicar els conceptes i 
procediments apresos. 
 
Elements que formen l’itinerari: 
 
1. Ecosistemes 
2. Treball de camp 
3. Productors, consumidors i descomponedors 
4. Wall·E, Eva i la planta dins la sabata (i Projecte sobre la pel·lícula) 
5. La respiració 
6. Relacions tròfiques 
 
Documents adjunts 
 
Un document, adreçat a l’alumnat, amb el fil conductor. Pot ser un text, un 
mapa conceptual, preguntes... Ha de ser com el portal de presentació de la 
seqüència 
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http://www.xtec.cat/~jcarras2/cveco_4eso/cv_u01/resp_eco01.htm

 
 Què és un ecosistema?  
 Quines relacions hi ha entre el 

seus components?  
 Quines estratègies tenen els 

éssers vius de l’ecosistema per 
alimentar-se? 

 Per què són tan importants les 
plantes i altres organismes 
que fan la fotosíntesi a la 
natura? 

 Quines són les variables 
ambientals d’un ecosistema i 
com s’estudien de manera 
pràctica? 

adasecperu.org/web/index.php?option=com_content&view=article&i
d=66&Itemid=96 
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