
Act ivit at  5:Els boscos de 
Tramuntana (ecosistemes)

Descr ipció:
Aquesta activitat pretén destacar els tipus de boscos que es poden trobar a la 
Serra, així com les espècies vegetals més característiques que els formen. A 
través d?una sopa de lletres, els alumnes, dividits en 6 grups, hauran de cercar 
els conceptes característics de cada un d?ells. Llavors es treballaran les  
característiques de cada un en grup.

Pr im àr ia  i  secundàr ia Ciències nat urals, biologia

Object ius - Conèixer els diferents tipus de boscos que es poden trobar 
a la Serra

- Identificar la biodiversitat diferent que es troba a cada un 
d?ellsI bosc i que siguin conscients de les

- Entendre les relacions entre les espècies que es donen i que 
fan que siguin ecosistemes diferents

Concept es clau - Bosc
- Alzinar
- Pinar
- Garriga
- Vegetació culminar
- Clima mediterrani
- Plaga
- Plantes medicinals
- Importància i funcions dels boscos

Durada aprox. 45 minuts

Mat er ial recom anat - Full amb la sopa de lletres
- Mapes
- Bolígraf o llapis de colors

Organit zació par t icipant s Petit grup (3-4 persones)

La Serra de Tramuntana: Un món per descobrir.. Mapes de  recerca.
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Met odologia

La Serra de Tramuntana: Un món per descobrir.. Mapes de  recerca.

1.  Per començar l?activitat es recomana que el professor faci una breu introducció 
on parlarà dels conceptes clau i introduirà l?activitat que es durà a terme. Després 
de la introducció es faran devers sis grups amb els alumnes i cada un d?ells tindrà 
una sopa de lletres diferent (seran 3 models, dos grups la tindran repetida) que 
representarà cada un dels boscos..

2.   Per a aquesta activitat es proposen els següents conceptes per  treballar cada 
una de les comunitats vegetals que podem trobar a la Serra. Una vegada els 
alumnes hagin descobert les 7 paraules amagades, per grups es posarà en comú i 
s?explicaran les característiques de cada un. Paraules que s?han de cercar a la sopa 
de lletres:

3. Una vegada vistes les característiques de cada un, amb els mapes cada grup 
marcarà de color les zones on es troben cada un d?ells.

I. Sopa de l let res Alzinar : 

Respost es: Alzina, Hum it at , Medit er rani, Falguera                                           
Picornell, Banyar r iquer , Molsa
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II. Sopa de l let res Pinar : 

Respost es: Pi, Garballó, Mat a,  Medit er rani,
Incendis, Processionàr ia, Esclat a-sang

III. Sopa de l let res Gar r iga: 

Respost es: Mur t a,Est epa,Mat a 
Garballó, Medit er rani, Ullast re, Rom aní
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Per  aprofundir

La Serra de Tramuntana: Un món per descobrir.. Mapes de  recerca.

PROPOSTA D'EXTENSIÓ 1:

Tota la feina de recerca es pot complementar amb una sortida a la Serra on cada 
grup hagi d?identificar els tipus de boscos així com fer una fotografia de cada 
espècie que en forma part i adjuntar-la al mapa general de la Serra de 
Tramuntana.

Recursos necessar is

Per a la realització d?aquesta activitat és necessari que el professorat conegui: 

- Tipus de vegetació de la Serra de Tramuntana.

- Principals formacions boscoses i característiques.

- Localització de les principals formacions boscoses.

Per  saber -ne m és:
Llibre: 

Govern de les Illes Balears. (2011). Arbres i boscos de les Illes Balears. Galeria balear d?espècies. . 

Pàgina web: 

Servei de Protecció d?Espècies: 

http://www.caib.es/sites/proteccioespecies/ca/porta- da-46282/?campa=yes

Herbari Virtual de la Mediterrània Occidental:

 http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/ index.html

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl: 

forestal.caib.es
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