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http://projectes.fundesplai.org/b612 

Activitats 
Comencem per allò que coneixem. Quins animals tenim més 
a prop? Quins recursos naturals utilitzen? Quants recursos 
necessiten? 

Aquest punt de partida ens pot ser molt útil per comparar-
lo amb els recursos naturals que nosaltres mateixos necessi-
tem i utilitzem. Exposar aquesta comparació de manera 
gràfica ens pot ajudar a visualitzar-ho. 

A continuació us proposem jugar al joc del Bosc dels Sen-
glars (Guia d’activitats HABITAT, http://www.xesc.cat/
habitat/  ), en el qual els infants assumeixen el rol d’un ani-
mal del bosc que està exposat al diferents canvis en l’entorn 
i, per tant, no sempre disposa de tots els recursos que ne-
cessita. 

La dificultat del joc pot augmentar i disminuir depenent de 
l’edat dels infants i del grau d’anàlisi al qual volem arribar. 
Podem introduir diferents catàstrofes naturals o canvis al 
paisatge provocats pels humans.  

No obstant, és molt important que al final de l’activitat po-
tenciem un espai de reflexió perquè els infants puguin parlar 
de les diferents situacions que s’han donat durant el joc. 

Aquestes reflexions ens poden ajudar després a analitzar les 
conseqüències que tenen en el medi algunes de les nostres 
accions quotidianes com gastar més o menys envasos, reci-
clar o no l’oli, utilitzar llum elèctrica o solar, etc. 

Presentació 
Els animals salvatges, igual que els humans, utilitzen els recursos del 
seu entorn per  a sobreviure. Però a diferència dels éssers humans, els 
animals no consumeixen més del que la natura els pot donar.  

Què podem aprendre d’ells per mantenir l’equilibri i evitar  l’esgotament 
dels recursos? 

Objectius educatius 
• Ser conscient de l’impacte que tenen les nostres accions de con-

sum en el medi.  

• Comprendre que la conservació de l’entorn natural és essencial 
per a la supervivència de tots els éssers vius. 

• Percebre la importància d’un consum sostenible i l’ús racional 
dels recursos.  
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Aclarint conceptes.... 

La petjada ecològica es refereix a la quantitat de 
terreny i per tant, de recursos naturals necessaris 
per a satisfer el nostre estil de vida.  

Alguns estudis asseguren que la mitjana de ter-
reny que una persona necessita per satisfer les 
seves necessitats és de 1’8hectàres. 

• La petjada ecològica de Catalunya 
http://www.tv3.cat/videos/583919 

• Ecological Footprint Quiz http://

Més idees!  

Una versió simplificada del joc dels senglars per fer 

amb els menuts 

El joc dels peixets i els pescadors. Uns quants infants 

fan de pescadors/es fent una rotllana agafant-se de 

les mans. La resta són peixos i queden fora de la rot-

llana i quan els pescadors/es aixequen les mans 

(representen les xarxes) passen per sota. En un mo-

ment donat (acordat entre els pescadors/es en se-

cret) baixen les mans i els peixos que han quedat a 

dins es converteixen en pescadors/es. Una variant diu 

que si els pescadors/es baixen les mans i no hi ha 

peixos a les xarxes perden dos pescadors/es. 
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