
 
 

PROJECTE AMPHIBIA: 
coneixent, estudiant, i conservant les basses.  

Projecte de servei comunitari “Conservació de la Fauna” 

 

El projecte de servei comunitari AMPHIBIA és una proposta de conservació de la fauna, concretament 

dels amfibis, que es classifica dins els projectes de servei comunitari de l’àmbit medi ambient. 

Aquest projecte sorgeix de la necessitat de protecció i conservació de les espècies d’amfibis que trobem 

a Catalunya com el gripau d’esperons o la salamandra i de conservació dels seus hàbitats. L’alumnat 

adquirirà coneixements sobre aquestes espècies, la problemàtica de la conservació i contribuirà amb el 

treball de camp a l’obtenció de dades sobre l’estat d’aquestes espècies i els seus hàbitats, que 

proporcionaran informació a les entitats ambientals que es dediquen al seu estudi i conservació. 

Per al desenvolupament d’aquest projecte s’ha comptat amb la col·laboració de la Societat Catalana 

d’Herpetologia, entitat que neix l’any 1981 amb l’objectiu principal de conservar l’herpetofauna de 

Catalunya i els seus hàbitats.  

   

Proposta de servei Comunitari: 

El Servei Comunitari es repartirà en 10 hores de sessions teòriques i 10 hores de sessions pràctiques o sortides a 

camp.   

L’alumnat s’introduirà al món dels amfibis i es familiaritzà amb la cerca online a través de mapes dels punts d’aigua 

propers al seu centre educatiu, aprendrà a fer un mostreig d’amfibis seguint una metodologia científica i es 

conscienciarà sobre les problemàtiques que afecten a aquestes espècies.  

Les dades que es recullin en les sessions pràctiques s’introduiran al portal web “1000 punts d’aigua”, per formar 

part d’aquesta xarxa de conservació d’hàbitats aquàtics i participar en un projecte de ciència ciutadana. També es 

compartiran per via telemàtica (google drive) els mapes amb l’inventari de basses del poble creats a les sessions 

teòriques amb la Societat Catalana d’Herpetologia. Aquestes dades serviran per emprendre possibles mesures de 

gestió en els punts d’aigua que ho requereixin i per apropar el jovent als amfibis i als seus hàbitats, mitjançant les 

entitats del tercer sector de caire naturalista. 

 

Material pedagògic: 

El material pedagògic que es presenta està format per  3 documents principals: 

 Dossier per al professorat. Conté la proposta de les activitats a realitzar al centre educatiu amb l’alumnat 

durant 8 sessions de diferent durada (6 sessions d’una hora i 2 de dues hores). 

 Dossier d’avaluació per a l’alumnat. És el document que recull els resultats de les activitats realitzades 

durant les 8 sessions.  

 Model transferible “Conservació de la fauna”. Aquest document marc sobre fauna proporciona tot un 

seguit de recursos i documents per al professorat que pretén facilitar la implantació del servei comunitari 

en les tres etapes: abans, durant i després del servei. D’aquest Model transferible genèric, penjaran 

projectes més concrets de conservació de fauna com per exemple, el projecte Amphibia que hem explicat i 

que disposa d’una documentació més concreta. 

  http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/  

http://www.1000punts.cat/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/


 

A part, per realitzar les sessions teòriques es posa a disposició dels centres educatius un Kit amb tot un seguit de 

material: fitxes plastificades, targetes i altre material, per poder portar a terme les sessions teòriques.  

Per les sessions pràctiques, el Kit està format pel material per fer el mostreig d’amfibis als punts d’aigua: botes 

d’aigua, salabre, safata, estris per a la neteja d’aquest material, les 3 fitxes de camp (observacions, caracterització 

de punts d’aigua i hàbitats), la guia d’amfibis i rèptils dels Països Catalans i una clau dicotòmica per a la identificació 

de larves d’amfibis. 

 

Índex de les sessions a l’aula i material per a cada sessió: 

 
SESSIÓ 1: INTRODUCCIÓ ALS AMFIBIS 

o 1 Presentació en pdf “SESSIÓ 1_Introducció als amfibis” (pen drive) 
o 1 Presentació en pdf “SESSIÓ 1_Introducció als amfibis”, versió extensa (pen drive) 
o 1 corda verda de 5 m., 1 corda marró de 5 m., 4 cordes blaves de 2,5 m. (caixa) 
o 8 daus d’escuma (caixa) 
o 4 targetes d’estat ecològic de basses (bossa de tela) 
o 30 targetes/penjoll amfibi /depredador pel joc “amfi-vivència” (bossa de tela) 

 
SESSIÓ 2: L’ESPÈCIE “PARAIGUA” i LA IDENTIFICACIÓ DE LARVES 

o 1 Guia “Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears” (caixa) 
o 1 clau dicotòmica per a la identificació de larves, suport pel professorat (carpeta negra) 
o 5 models de clau dicotòmica de tortugues per repartir als grups d’alumnes (carpeta negra) 
o 1 document plastificat “SESSIÓ 2_CLAU DICOTÒMICA ALUMNES”, suport pel professorat 

(carpeta negra).  
o Tants documents a imprimir pel professorat  “SESSIÓ 2_CLAU DICOTÒMICA ALUMNES” com 

alumnes hi participin, una  còpia per a cadascun (pen drive). 
 

SESSIÓ 3: MOSTREIG D’AMFIBIS i CARACTERITZACIÓ DELS PUNTS D’AIGUA 

o 5 maquetes d’una bassa (caixa) 
o 5 salabrets (caixa) 
o 5 safates blanques (caixa) 
o 5 bosses hermètiques  amb 30 boles de colors i virostes de faig (caixa) 
o 5 llegendes de larves/adults/impactes (carpeta negra) 
o 5 cintes mètriques (caixa) 

 

SESSIÓ 4: PUNTS D’AIGUA PROPERS AL CENTRE EDUCATIU 

o 2 vídeos explicatius per marcar punts d’aigua a l’ICC i crear un mapa (pen drive) 
 

SESSIÓ 5: PROBLEMÀTIQUES ASSOCIADES ALS AMFIBIS 

o 32 targetes pel “joc de rol” (bossa de tela marró) 
 

SESSIÓ 6: LA IMPORTÀNCIA DE LA IMPLICACIÓ DELS PROPIETARIS DE TERRENYS 

o Càmera de vídeo/ dispositiu per gravar les escenificacions (centre educatiu) 
 

SESSIÓ 7: CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PER PROTEGIR ELS AMFIBIS (1) 

o 1 Presentació en pdf “SESSIÓ 7_Campanya d’educació ambiental (pen drive) 
 

SESSIÓ 8: CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PER PROTEGIR ELS AMFIBIS (2) 

o Material fungible per a la creació de la campanya d’educació ambiental (centre educatiu)  


