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ACTIVITAT 1 

MODEL ECOSISTÈMIC. NIVELLS, CADENES I XARXES TRÒFIQUES. 

IMPACTES AMBIENTALS DE L'ACTIVITAT HUMANA. L'EMPRENTA 

ECOLÒGICA 

 

 

Després d'una breu explicació de l'estructura dinàmica dels ecosistemes mentre es realitza la 

visita al parc per a l'observació directa de tots els ecosistemes presents en l'itinerari, es durà a 

terme la següent activitat de debat: 

BIÒTOP · BIOCENOSI · DESEQUILIBRIS EN ELS ECOSISTEMES · NÍNXOL 

ECOLÒGIC · AMENACES 

Es treballa amb tota la classe i s’estableix un debat: 

• Els alumnes coneixeran el funcionament i els components d’un ecosistema. 

• Coneixeran els principals amenaces que afronten avui les espècies i l'impacte directe i 

indirecte de les accions humanes en ells i els seus ecosistemes. 

• Els ODS són útils? (Quadern de l’alumne, lectura 1). 

• Joc de pistes dels 17 ODS. 

 

  

AMPLIABLE A 2n CICLE 

El mateix debat es pot dur a terme ampliant el contingut dels ODS i també sobre la 

informació sobre figures de protecció existents per a la conservació dels ecosistemes. 

Treballar amb un exemple pràctic. 
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QUADERN D’ACTIVITATS 
2020-21 

ACTIVITAT 1 

MODEL ECOSISTÈMIC. NIVELLS, CADENES I XARXES TRÒFIQUES. 

IMPACTES AMBIENTALS DE L'ACTIVITAT HUMANA. L'EMPRENTA 

ECOLÒGICA 

ÀREA  Ámbit Científic-tecnológic. Ciències de la natura. Biologia i geologia 

ETAPA  1º i 2º cicle. Ampliable per al 1º i 2º cicle. 

TEMPORALITZACIÓ  L’activitat té dues hores  de durada, comptant el recorregut, la lectura  i el joc de pistes. 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
Després d'una breu explicació de l'estructura dinàmica dels ecosistemes mentre es realitza la visita al parc per a 

l'observació directa de tots els ecosistemes presents en l'itinerari, es durà a terme la següent activitat de debat: 
 

BIOCENOSI · DESEQUILIBRIS EN ELS ECOSISTEMES · NÍNXOL ECOLÒGIC · AMENACES 

Es treballa amb tota la classe i s’estableix un debat: 

− Els alumnes coneixeran el funcionament i els components d’un ecosistema. 

− Coneixeran les principals amenaces que afronten avui les espècies i l'impacte directe i indirecte de les 

accions humanes en ells i els seus ecosistemes. 

− Els ODS són útils? (Quadern de l’alumne, lectura 1). 

− Joc de pistes dels 17 ODS. 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

− Aprendre la importància dels ecosistemes, del medi ambient i la biodiversitat. 

− Entendre el concepte del desenvolupament sostenible. 

− Conéixer els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, i entendre per què serveixen. 
 

OBJECTIUS 
1. Valorar la importància dels ecosistemes i la biodiversitat.    

2. Identificar i conèixer els ecositemes del Parc Samà. Reconèixer   el biotop i la biocenosi dels ecosistemes 

identificats. Transferència d'energia als ecosistemes.    

3. Saber qué son los ODS y per a què serveixen.    

4. Ampliar coneixement dels alumnes en relació als impactes ambientals de l'activitat humana. L'empremta 

ecològica. Fauna autòctona i exòtica.  
  

CONTINGUTS 

− Observació dels diferents ecosistemes i observació de la biodiversitat del parc. 

− Observació i reconeixement de la intervenció humana i la seva influència al parc. 

− Identificació de les eines de conservació implantades al parc. 

− Observar i valorar la importància del patrimoni natural. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

− Participar i tenir interès en les activitats proposades.    

− Identificar els ODS que s'han treballat.    

− Fer anticipacions i observacions de l’entorn.    

− Usar un vocabulari adient i prèviament treballat.   . 

AGENTS IMPLICATS 
− Educador ambiental del Parc Samà. 

− Mestres i acompanyants del centre. 

− Infants d’una mateixa classe (grup 
estable). 

MATERIAL 
− Fitxa d'activitat 1 del Quadern de l'alumne. 

− Joc de pistes dels ODS. 
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ACTIVITAT 2 
DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS EN L'EDAT MODERNA. LA CUBA COLONIAL I 

LES RELACIONS COMERCIALS AMB LA BURGESIA CATALANA. 

 

Breu explicació de l'origen del Parc Samà a través de la història de la família Samà i els 

Marquesos de Marianao, que van recórrer el món des d'Amèrica fins a Àsia portant 

decoracions, animals exòtics i plantes, que avui es podrà conèixer. Inici de l'activitat al panell 

de benvinguda de l'entrada. 

EXPEDICIONS · AVENTURES · COMERCIANTS DE SUCRE · CUBA 

ANIMALS EXÒTICS · COL·LECCIONISME 

Es treballa amb tota la classe i s’estableix un debat: 

• Expedicions científiques i col·leccionisme. Les formes actuals d'aprenentatge científic. 

• Relacions comercials de la burgesia catalana a la Cuba colonial (Lectura del Quadern de 

l’alumne 2). 

 

  

AMPLIABLE A 2n CICLE 

Podeu ampliar els continguts quant a informació sobre la Cuba colonial, el comerç de sucre 

de canya, les expedicions científiques, l'entorn del Palau i la seva decoració, visites 

històriques de la monarquia a la finca Samà.  
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ACTIVITAT 2 
DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS EN L'EDAT MODERNA. LA CUBA COLONIAL I 

LES RELACIONS COMERCIALS AMB LA BURGESIA CATALANA. 

ÀREA  Àmbit Social. Ciències socials: Geografia i Història. 

ETAPA  1º i 2º cicle. Ampliable per al 1º i 2º cicle. 

TEMPORALITZACIÓ  L’activitat té dues hores  de durada, comptant l'explicació, la realització del debat i la 

lectura del quadern de l'alumne. 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
Breu explicació de l'origen del Parc Samà a través de la història de la família Samà i els Marquesos de Marianao, 

que van recórrer el món des d'Amèrica fins a Àsia portant decoracions, animals exòtics i plantes, que avui es podrà 

conèixer. Inici de l'activitat al panell de benvinguda de l'entrada. 

 

EXPEDICIONS · AVENTURES · COMERCIANTS DE SUCRE · CUBA · ANIMALS EXÒTICS 

COL·LECCIONISME 
 

Es treballa amb tota la classe i s’estableix un debat: 

− Expedicions científiques i col·leccionisme. Les formes actuals d'aprenentatge científic. 

− Relacions comercials de la burgesia catalana a la Cuba colonial. (Lectura del Quadern de l’alumne 2). 
  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

− Entendre la importància de les expedicions científiques al segle XIX. 

− Comprendre l'interès per al col·leccionisme a l'Europa del segle XIX. 

− Ampliar coneixement polític-històric sobre la Cuba colonial. 
 

OBJECTIUS 
1. Conèixer les antigues colònies espanyoles a Amèrica. La Cuba colonial i la presència de la burgesía 

catalana.  

2. Ampliar coneixement sobre la situación política a finals del segle XIX i començament del segle XX. 

Proteccionisme econòmic i mecenatge.  

3. Mostrar interès pels esdeveniments històrics que van marcar la cultura i la política de Catalunya a finals 

del segle XIX. 

4. Fer servir l'actitut crítica per a valorar els esdeveniments històrics passats: Expedicions científiques i 

col·leccionisme. Les formes actuals d'aprenentatge científic. 
 

CONTINGUTS 

− Observació de les instal.lacions aque van albergar animals exòtics de les antigues expedicions. 

− Identificació de l'emprenta de la familia Samà en relació a l'impuls econòmic, social i cultural al seu retorn 

de Cuba. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

− Participar i tenir interès en les activitats proposades. 

− Identificar els conceptes que s'han treballat. 

− Fer anticipacions i observacions de l’entorn. 

− Usar un vocabulari adient i prèviament treballat. 
 

AGENTS IMPLICATS 
− Educador ambiental del Parc Samà. 

− Mestres i acompanyants del centre. 

− Infants d’una mateixa classe (grup 
estable). 

MATERIAL 
− Fitxa d'activitat 2 del Quadern de 

l'alumne. 

− Panels expositius del parc. 
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ACTIVITAT 3 
EL MODERNISME, MOVIMENT ARTÍSTIC INSPIRAT EN LA NATURA. 

GAUDÍ I LA SEVA EMPREMTA AL PARC SAMÀ. 

 

Gaudí va col·laborar amb el mestre Fontseré en la construcció del Parc de la Ciutadella de 

Barcelona i es creu que també es va involucrar en el disseny i la construcció del Parc Samà. 

Recórrer els enclavaments del Parc Samà on es pot veure la empremta de Gaudí. Observar i 

reconèixer l'empremta de Gaudí i el seu nou model geomètric. 

MODERNISME · NATURA · GAUDÍ · ARC PARABÒLIC 

Treballem en grups de vuit amb les similituds que aquest parc manté amb els altres en els quals 

està documentat l’actuació de Gaudí. 

• Comparar i analitzar les similituds de Parc Samà amb altres obres de Gaudí (Quadern 

d'estudiants, activitat 3). 

 

  

AMPLIABLE A 2n CICLE 

Podeu realitzar les mateixes activitats i ampliar continguts pel que fa al Modernisme, Gaudí 

i el seu model geomètric i Gaudí i les seves formes naturals inspirades en la natura 
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ACTIVITAT 3 
EL MODERNISME, MOVIMENT ARTÍSTIC INSPIRAT EN LA NATURA. 

GAUDÍ I LA SEVA EMPREMTA AL PARC SAMÀ. 

ÀREA  Àmbit artístic: Educació visual i plàstica. 

ETAPA  1º i 2º cicle. Ampliable per al 1º i 2º cicle. 

TEMPORALITZACIÓ  L’activitat té dues hores de durada, comptant l'explicació i la realització de la fitxa 

d'activitats. 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
Després d'una explicació sobre la vida i obra de Gaudí, exponent del modernisme arquitectònic i d'una breu 

explicació de Gaudí com a col.laborador del mestre Fontseré a la construcció del Parc de la  Ciutadella de 

Barcelona, es farà recorregut per  les evidències i enclaus existents al Parc Samà on es pot veure l'emprenta de 

Gaudí.Gaudí va observar que la natura normalment no adopta formes rectes elementals en l'arquitectura passada 

i va desenvolupar una arquitectura que vincula formes geomètriques, en forma tridimensional, a  formes naturals. 

Per això, va utilitzar l'arc parabòlic, del paraboloide hiperbòlic i helicoidal. 

  

MODERNISME · NATURA · GAUDÍ · ARC PARABÓLIC 

− Es treballarà en grups de vuit, sobre les similituts que te aquest parc amb altres parcs en els quals està 

documentada la intervenció de Gaudí. 

− Es compara i analitza les similituts del Parc Samà amb altres obres de Gaudí (Quadern de l'alumne, 

activitat 3). 
 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

− Conèixer el Modernisme, com un moviment artístic inspirat en la natura. 

− Conèixer l'obra de Gaudí a través de la seva empremta al Parc Samà, bellesa i funcionalitat, estètica i 

estàtica. 

− Ampliar coneixements sobre Gaudí y el seu “Nou model geomètric”. 

OBJECTIUS 
1. Aprofondir en el Modernisme. 

2. Observar i reconèixer la impronta de Gaudí i el seu model geomètric.  

CONTINGUTS 

− Observació directa en el Parc Samà de la intervenció arquitectònica i artística de Gaudí. 

− Identificació dels trets característics del modernisme. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

− Participar i tenir interès en les activitats proposades. 

− Identificar les característiques del modernisme. 

− Fer anticipacions i observacions de l’entorn.  

− Usar un vocabulari adient i prèviament treballat.   . 

AGENTS IMPLICATS 
− Educador ambiental del Parc Samà. 

− Mestres i acompanyants del centre. 

− Infants d’una mateixa classe (grup 
estable). 

MATERIAL 
− Fitxa d'activitat 3 del Quadern de l'alumne. 

− Panels expositius del parc. 

− Jardí històric del Parc Samà. 

 


