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1. Propostes per a l’activitat. 
2. Índex de les targetes. 

 
1. PROPOSTES PER A L’ACTIVITAT . 
 
Us oferim aquest joc d’apadrinament d’espècies com a activitat prèvia a realitzar a la 
vostra aula abans de la sortida als Aiguamolls de l’Alt Empordà. 
 
Es tracta d’un recull de targetes imprimibles, agrupades en quatre blocs, amb imatges 
i text sobre els animals i les plantes dels aiguamolls que s’observaran a la sortida 
prevista amb el CdA, havent estat triades segons l’estació de l’any en què es farà la 
visita. 
 
L’objectiu principal d’aquesta activitat rau en la intenció de motivar i implicar l’alumnat 
en la recerca, tot oferint-li eines i informacions per a la identificació i coneixement de 
les espècies. 
 
Per a Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària, es faran 4 grups (o equips) de 3 o 4 
alumnes (depenent de la ràtio/classe) als que s’adjudicaran els 4 grups (o paquets) de 
targetes: GRUP I (blau), GRUP II (groc), GRUP III (verd) i GRUP IV (salmó o rosat). 
S’ha de tenir present que posteriorment, en la sortida amb el CdA, la ràtio per grup és 
de 15 alumnes aproximadament. Per tant seria preferible que els membres dels 
equips de 3 o 4 alumnes als que correspon un grup d’espècies vagin junts durant el 
recorregut. 
 
La presentació de l’activitat al grup-classe s’aconsella fer amb la projecció de les 
targetes en pdf (queda com un powerpoint a la pantalla) en un parell de sessions (o 
més, depenent del nivell dels nens i les nenes).  
Es pot aprofitar aquesta estona per fer un treball d’interacció, per provocar la 
intervenció dels infants, fent preguntes, formulant hipòtesis, generant respostes tant si 
són encertades com si no, que seran contrastades en una posterior activitat de repàs 
després de la sortida. 
Igualment serà útil practicar la lectura col·lectiva dels textos. 
 
Feta la presentació, a continuació o en una sessió posterior, es distribueixen els grups 
d’espècies als equips d’alumnes. Aquest repartiment es pot fer de dues maneres: 
donant dues o tres espècies per alumne, o donant totes les espècies d’un grup a tots 
els membres de l’equip. Tot dependrà del criteri de la mestra o mestre, segons el 
nivell (Ed. Infantil o Cicle Inicial), les característiques de la mainada i el temps 
disponible.         
 

 



Proposem imprimir i plastificar les targetes per repartir-les als equips en aquest 
moment.  
Després de tocar-les, observar-les bé, llegir-les i familiaritzar-se amb elles, es convida 
als nens i nenes a “apadrinar” els animals i/o plantes que els hagin estat adjudicats, 
creant llaços d’interès i afectius de cara a la identificació d’aquelles espècies el dia de 
la sortida. 
Tot seguit es poden clavar al suro o en un mural destinat a tenir-les exposades a 
l’aula durant aquest temps anterior a la sortida, per anar-la preparant. 
 
Aquí al CdA també les tindrem impreses, plastificades i enquadernades a mode de 
guia de camp, i les portarem a la sortida per poder-les consultar en tot moment. A 
mida que els anem trobant cadascú dirà en una breu exposició el què sap d’aquella 
espècie que “apadrina”. La resta del seu equip el/la pot ajudar si cal. 
 
A manera de guió aquests serien els punts bàsics que els alumnes d’aquestes edats 
haurien de descriure de cada espècie: 
 
-Nom de l’espècie. 
-Com és. 
-Què menja. 
-On viu (en el cas de les aus si són migratoris, o si viuen tot l’any als aiguamolls). 
 
Un cop de tornada a la vostra escola us anirà bé conservar les vostres targetes 
penjades uns dies més al suro per fer un repàs de la sortida, o bé tornar a veure la 
projecció tot comparant el que sabien amb el que han après i viscut. 
 

 
Així doncs, a cada grup petit d’alumnes se li assignarà un dels següents grups 
d’espècies animals i vegetals: 
 
Grups de primavera 

 
Grup I 
 

Vegetals Mamífers Amfibis i rèptils Aus 

Tamariu Vaca Reineta Cabusset 
Balca o boga    Cigonya blanca 
Lliri groc   Gamba roja 
   Corriol camanegre 
   Oreneta 
   Pardal 
 
Grup II 
 

Vegetals Mamífers Amfibis i rèptils Aus 

Om Cavall de la Camarga Granota Cigne mut 
Rave de mar   Martinet blanc 
Canyís   Cames llargues 
   Corb marí 
   Arpella 
   Trist 



Grup III 
 

Vegetals Mamífers Amfibis i rèptils Aus 

Freixe Daina Sargantana Ànec collverd  
Esbarzer o romeguera   Fotja 
Salsona   Bernat pescaire 
   Cabussó emplomallat 
   Gavina 
   Garsa 
 
Grup IV 
 

Vegetals Mamífers Amfibis i rèptils Aus 

Salicòrnia Geneta o gat mesquer Tortuga de rierol Polla d’aigua 
Jonc agut   Esplugabous 
Card Marià   Flamenc 
   Gavià argentat 
   Estornell 
   Rossinyol 
 
 



2. ÍNDEX DE LES TARGETES    
 
             
                                                        GRUP I  (BLAU) 
 
(Per poder llegir bé els textos augmenteu el zoom a150% o més) 
 

   

   

   

   

 

 
 

 

 
 



GRUP II  (GROC) 
 
(Per poder llegir bé els textos augmenteu el zoom a150% o superior) 
 
 

   

   

 

MARTINET BLANC

VIU ALS AIGUAMOLLS. MENJA ANIMALONS PETITS QUE TROBA 
ENMIG DEL FANG DEL FONS DELS ESTANYS, REMENANT AMB EL 
SEU LLARG BEC. TAMBÉ MENJA GRANOTES, PEIXOS I CRANCS 
DE RIU. ÉS FORÇA ALT.

  

   

Algunes de les imatges que heu vist han sigut 
capturades d’Internet 

Això fa que aquesta presentació sigui d’ús 
exclusivament escolar i no es pugui difondre 

lliurement

 

  

 
 
 
 



GRUP III  (SALMÓ) 
 
(Per poder llegir bé els textos augmenteu el zoom a150% o superior) 
 
 

   

   

   

   

 

 
 

 

 
 
 
 



GRUP IV (VERD) 
 
(Per poder llegir bé els textos augmenteu el zoom a150% o més) 
 
 

 

SALICÒRNIA

ÉS UN ARBUST QUE 
NOMÉS VIU EN TERRA 
SALADA.                      
LES SEVES FULLES 
SÓN MOLT PETITES I 
DE GUST SALAT. 
ABANS ES MENJAVEN A 
L’AMANIDA.

  

   

POLLA D’AIGUA 

ÉS UNA MENA DE GALLINA QUE VIU TOT L’ANY ALS 
AIGUAMOLLS, AL COSTAT DE L’AIGUA, ON HI FA EL NIU.

VOLA MOLT POC I NEDA. CAMINA PER LA VORA DELS 
ESTANYS BUSCANT EL SEU MENJAR: CUCS, CARGOLS, 
BROTS TENDRES DE PLANTES…

   

 

ESTORNELLS

ARRIBEN ALS AIGUAMOLLS 
VOLANT EN GRANS ESTOLS. 
S’HI ESTAN TOT L’HIVERN I ES 
MENGEN LES OLIVES.                                
QUAN ESTAN VOLANT TOTS 
JUNTS FORMEN FIGURES 
ESPECTACULARS AL CEL.

  

 
 

 
 

 

 


